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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احدددمل  ك  لدددف حددد   فددد ا ، احفدددال اح دددم ، احلمددد  ل احدااددد  ا اددد 

 فعدددا  دددب ، ورفدددل اح دددمدام  ددد   مددد ، خلدددإل اان دددبد     ددد ، أاددد 
 . وحيلم  ب  ا  ،  شبء

وأشدددأ  أد امددد ا ، وأشدددأ  أد ل  حددد   ل ال احلدددإل اد ددد   ادع ددد 
 . أ ى     ف  ا  أرسل   بهل ى ول ف احلإل ف،    ه ورسدح 
 : أ ب  ع 

 . وتنظ م ألحت  وتات   ، فأملا ادنأج اح ح ح اجتأ م   ت د   
وأد جيعلدددد   مدددد  صددددبحلب خبح ددددب ، أسددددهلل  ال تعددددبع أد  نفددددل  دددد 

 . ادنبد  بحفضا واحلام،  ن   دع احنعم، حدجأ 
(1) 

 باب أول ما يجب هلل على العبد
يدن ِمينا اْل اي ي َلا ِإْكرااها ِفي  : قب  ال تعبع ُْ يي نا الرد َايْد َيابيا يِن  اليدي

ِْ الْيون ْيداى  ِا بِياْلعنْروا ي ْاْمسا َْ ِمْن بِالل يِ  فيادايِد ا ْْ فاماْن ياْكفنْر بِالّط اغنوِت واييني
ِميٌع عاِليمٌ  َا  . [652: اح قاة] َلا اْنِفصااما لاهاا واالل  ن 

ِا فايييياْعلاْم أان يييي ن َلا ِإلايييي ا ِإَل  : وقددددب  تعددددبع ْنِب ييييْياْ ِفْر لِيييي ا َْ الل يييي ن واا
ِمناييياِت واالل ييي ن يياْعلايييمن منْيادال يييباكنْم واما ْييييوااكنمْ  ْْ ِمِنينا وااْلمن ْْ ييي : احقتدددب ] والِْلمن

91] . 
ييوَُل أاِا انْعبنييدنوا الل يي ا : وقددب  تعددبع َن ٍي أنم يي أ نا يي والاداييْد بياعا ْيناييا ِفيي  كن
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هنْم مايينْ  ِْ عالاْيييِ   وااْجْاِنبنييوا الّط يياغنوتا فاِميينيْ هنْم ماييْن حاد يي ييداا الل يي ن واِميينيْ ها
لا ن   . [62: احنحا] الّض َلا

ييولأ ِإَل  ننييوِح  : وقددب   ددل وجددا َن ِا ِمييْن نا ييْلناا ِمييْن َياْبِليي َا واماييا أاْن
 . [65: ا ن  بء] ِإلاْيِ  أان  ن َلا ِإلا ا ِإَل  أاناا فااْعبندنواِ 

ِن اْلِجييييين  : وقدددددب  تعدددددبع لاْدييييي ْا نْيييييَّلا ِإَل  لِيياْعبنيييييدنواِ  وامايييييا   وااْْلِ
 . [52: احملار بم]

دددب  عددا  عددب ا  و ددف ا ددف   ددبا رعدد  ال  ندد  أد رسددد  ال 
إنييِ َدييدم علييى َييوم أهييٍ كْييابم فليييكن أول مييا »:  ع احدد مف قددب 

َدعوهم إلي  عبادْ اهلل عي  وجيٍم في عا عرفيوا اهلل فيمْبرهم أا اهلل 
مهم وليلييْهمم فيي عا فعلييوا َييد فييري عليييهم ْمييَّل  ييلوات فيي  يييو 

ييرد علييى  ْْيي  ميين أمييوالهم َو فييمْبرهم أا اهلل فييري عليييهم ؤكيياْ َ
ييوا كييرامم أمييوال النييا   «فدييرامهمم فيي عا أايياعوا بهييا فويي  ميينهم َو

 . (9) تفإل  ل  
أمييييرت أا »: و ددددف أي ةا دددداة رعدددد  ال  ندددد   ددددف رسددددد  ال 

ْمنوا  ب  وبما جئِ أَاٍَ النا  حْى يشهدوا أا َل إل  إَل اهللم وي
بيي م فيي عا فعلييوا علييِ عصييموا منيي  دميياالهم وأمييوالهم إَل بحدهييام 

 . (6)رواه   لم. «وحسابهم على اهلل
 مسعد  رسدد  ال : و ف أي  بحك  ف أ    رع  ال  ن  قب 

                              
( ، 9551، و9615رقم )ا  ا : رواه اح خبر      ة  داعل  ف صح ح   نأب (
 (.91رقم )، و  لم   ااميبد (9512و

(  (.69رقم )  لم   ااميبد  (
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َل إليي  إَل اهلل وكفيير بمييا يعبييد ميين دوا اهلل حييرم : ميين َييال»:  قددد 
 . (9)مرواه   ل. «مال  ودم م وحساب  على اهلل

* * * * * 
(2) 

 باب دليٍ وحداني  اهلل َعالى
 ف  الولق والْدبير والعبادْ

يييابا ا : قددب  ال تعدددبع ْاشا ْلِديييِ  فيا لادنيييوا كاوا ْا يييراكااالا  ُن أاْم جاعالنيييوا لِل يييِ  
يييانن  يييوا اْلوااِحيييدن اْلداه  يييْ الأ واهن ُا ٍي  ييي ييياِلقن كن ْا ٍِ الل ييي ن  َنييي ْليييقن عالايييْيِهْم   اْلوا

 . [92: احا  ]
يياِلدنواا : وقددب  تعددبع ييْ الأ أاْم هنييمن اْلوا ُا ِلدنييوا ِمييْن غاْيييِر  ْن أاْم * أاْم 

لادنوا الس مااوااِت وااْْلاْنيا بٍا َلا ينوَِننواا   . [62 - 65: احطدر] ْا
يييونِِهْم : وقدددب   دددل وجدددا ِا ِميييْن بانِييي  ظاداما ِميييْن  نهن ييي ا نابدييي ْا ِإْع أا وا

هاداهنْم عالا  ُْ ِهْدناا أاْا عننييي ْياهنْم واأا ُا َاالنوا بيالاى  ِن ِبرابيكنْم  ى أانْيفنِسِهْم أالاْس
ا غاياِفِلينا  ي ا يرا ا * َيادنولنوا يياْوما اْلِديااماِ  ِإن ا كنن يا عايْن ها ُْ يا أا أاْو َيادنولنيوا ِإن ما

ٍا ا ٍن واكنن ا عننيي ُ  ِمْن بياْعِدِهْم أافياْينْهِلكنناا ِبماا فياعا  ْلمنْبِّطلنواا ظابااؤنناا ِمْن َياْب
 . [976 - 976: ا  ااف]

ْ ييى : وقددب  تعددبع ييننرِيِهْم ظايااَِناييا ِفيي  اْقافايياِا واِفيي  أانْيفنِسييِهْم حا َا
يِهيدٌ  ُا يْ الأ  ُا ٍي  ي ِا أان ي ن عالايى كن  يياْابياي نا لاهنْم أان  ن اْلحاقد أاوالايْم ياْكيِ  ِبرابيي

 . [56: ف ل ]
                              

(  (.66رقم )  لم   ااميبد  (



 1 حالمنهج الصحي
 

ٍْ أاناأايْيييْنمْ : وقددب  تعددبع ماييا َاييْدعنواا ِمييْن دنوِا الل ييِ  أاننونِيي  مايياعاا  َنيي
ْنيوِن  ِبِكْايابأ ِميْن  يْرٌ  ِفي  الس يمااوااِت ِامْي ُِ لادنوا ِمنا اْْلاْنِي أاْم لاهنيْم  ْا

َِينا  ا أاْو أا ااناْأ ِمْن ِعْلمأ ِإْا كنْنْنْم  ااِد ٍِ ها ا  . [5: ا اقبف] َياْب
: قدددب  د  ال أد رسددد و دددف أي سددد م  دددف  ددددع رسدددد  ال 

َل إل  إَل اهللم واهلل أكبيرم : بخ بخم ْمَّل ما أ دلهن ف  المي اا»
بحاا اهللم والحمد هللم والولد الصالح يْوفى فيحْسب  والده  . «َو

بخ بخ لومَّل من لد  اهلل مسْيدنا بهن دٍْ الجني   »: وقب 
ْمن بيياهللم واليييوم اقْييرم وبالجنيي  والنييانم والبعيي  بعييد المييوتم  ييي

 . (9)رواه اا بم أمح . «حسابوال
لييَّل ُي ال »: قدب  رسدد  ال : و ف  ا  ة رع  ال  ند  قدب 

 . (6)رواه احطرباين   اح غري. «إَل وهو أاوع هلل َعالى من ابن ظدم
 أت دد  رسددد  ال : و ددف أي رن ددف احعق لدد  رعدد  ال  ندد  قددب 

 . ؟  ف حي   ال اددتى،   ب رسد  ال: فقل 
ا مييرنت بييمني ميين أنبييِ مجدبيي م  ييم مييرنت بهييا أميي»: قددب 
 . «موصب ؟ 
 . (6)احل  ا رواه اا بم أمح  «ك لِ النشون»: قب ، نعم: قب 

* * * * * 
(3) 

                              
(  (.6/556)اد ن   (
(  (.101رقم ( )6/966)ادعجم  (
(  .6/699، واحطرباين (5/99)اد ن   (
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 باب اْليماا باهلل َعالى
ييْلِم كااف ييُ  : قددب  ال تعددبع لنييوا ِفيي  السي ْن ييا ال ييِ ينا ظاماننييوا اْد ياييا أاييدها

ْنّطنوااِت  ْ ِبعنوا   . [601: اح قاة] الش ْيّطااِا ِإن  ن لاكنْم عادنٌو منِبينٌ واَلا َيا
ناييا واماييا أننْييِ لا ِإلاييى : وقددب  تعددبع َنولنييوا ظامان ييا بِالل ييِ  واماييا أننْييِ لا ِإلاييْ

ييى  َا ِيي ا منو ُِ واماييا أنَو ييباا َْ ييحاااا وايياْعدنييوبا وااْْلا َْ ِإ ٍا وا ييمااِعي َْ ِإ ِإبْيييرااِهيما وا
هنْم واناْحينن  واِعيساى واماا أنوَِ ا  يدأ ِمينيْ الن ِبيدواا ِمْن نابيِهْم َلا نينفاريان بيايْينا أاحا

 . [962: اح قاةٍ[ لا ن منْسِلمنواا 
ييوال ى : وقدب  تعددبع ييوِل واأاااْعناييا  نييم  يياْيا َن واييادنولنييواا ظامان يا بِالل ييِ  وابِالر 

ِا بِييا ِا واماييا أنولائِيي هنْم ِمييْن بياْعييِد عالِيي ِمِنينا فارِيييٌق ِميينيْ ْْ ِإعاا دنعنييوا ِإلاييى * ْلمن وا
هنْم منْعِربنييواا  يينياهنْم ِإعاا فارِيييٌق ِميينيْ ييوِلِ  لِييياْحكنما بياييْ َن ييْن * الل ييِ  وانا ِإْا ياكن وا

يييقد يايييْمَنوا ِإلاْييييِ  منيييْ ِعِنينا  أاِفييي  َينلنيييوِبِهْم مايييراٌي أاِم اْنَايييابنوا أاْم * لاهنييمن اْلحا
ِا هنيما الم ياِلمنواا ياواافنواا أاْا ياِحي ا الل ي ن  ٍْ أنولائِي َنيولن ن باي * عالايْيِهْم وانا

ينياهنْم  يوِلِ  لِيياْحكنما بياييْ َن ِمِنينا ِإعاا دنعنيوا ِإلايى الل يِ  وانا ْْ ي ِإن ماا كاااا َيايْولا اْلمن
ِا هنييمن اْلمنْفِلحنييواا  ييِمْعناا واأاااْعناييا واأنولائِيي َا  - 57: احندددر] أاْا ييادنولنييوا 

59] . 
يييااا واؤايي ناييي ن ِفيييي  : وقدددب  تعدددبع يما ب ييييبا ِإلايييْيكنمن اْْلِ والاِكييين  الل ييي ا حا

يييييمن  ِا هن ييييير ها ِإلاييييْيكنمن اْلكنْفيييييرا وااْلفنسنييييواا وااْلِعْصيييييياااا أنولائِيييي َينلنييييوِبكنْم واكا
دنواا  ُِ  . [7: احلجاام] الر ا

و عضددددددأب ، و عضددددددأب ف ددددددد ، فددددددهللخرب أد احددددددملند   عضددددددأب  فددددددا
واحطب دددبم  لأدددب ، ةأدددب  لأدددب  ع ادددد  ننوأخدددرب تعدددبع أنددد   ا ،   ددد بد

 . وهلملا ك  فا    نأب، لاخلة   ااميبد
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،  د ب  برنا حلندبا  بد احنيب :  ف أي ةا اة رع  ال  ن  قب 
 ؟  ب ااميبد،  ب رسد  ال: فهللتبه رجا فقب 

ييل م »: قددب  ْمن بيياهلل ومَلمكْيي  وكْابيي  ولداميي  وَن اْليميياا أا َيي
ْمن بالبع  اقْ  . (9)رواه اا بم أمح  واح خبر  و  لم. «رَو

إا »: قدددب  رسدددد  ال : و دددف ا دددف   دددعدل رعددد  ال  نددد  قدددب 
ْمن لييييَّل باللعييياام وَل الّطعييياام وَل الفييياح م وَل البييي  ال . «المييي

 . (6)رواه اا بم أمح  واح خبر    ا ل  ادفال
ْمنم »: قددب   ددف أي شددا ح رعدد  ال  ندد  أد احندديب  واهلل َل ييي

ْمنو  ْمنم واهلل َل ي  . ؟ ف  ب رسد  ال: ق ا ، «اهلل َل ي
 . (6)رواه اح خبر . «ال   َل يممن جانه بوامد »: قب 

وحلددف  ددب وقددا ، حدد ا ااميددبد  ددبحتحل  ول  ددبحتمي": وقددب  احل ددف
 . "  احقلب وص قت  ا  مب 

* * * * * 

                              
( ، و  احتف ري، تف ري سدرة (61رقم )، واح خبر    ااميبد  ب  (6/562)اد ن   (

 (.61رقم )، و  لم   ااميبد  ب  (5777رقم )حقمبد، 
(  (.992ص)، وا ل  ادفال (9/592)اد ن   (
(  (.2092رقم )، 61 ب  اح خبر    ا ل ، اح (
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(4) 
 باب اْلََلم والفرا بين  وبين اْليماا

ِمِنينا : قددب  ال تعددبع ْْ يي ييا ِميينا اْلمن ييااا ِفيها راْجناييا ماييْن كا ْْ ييا * فاما فاما
ِأ ِمنا اْلمنْسِلِمينا  را بياْي  . [62 - 65: احملار بم] واجاْدناا ِفيهاا غاييْ

َنولنيوا : وقب  تعبع ِمننيوا والاِكيْن  ْْ ٍْ لايْم َين َني ِِ اْْلاْعيراابن ظامان يا  َاالاي
يما  ٍِ اْْلِ ْن لاْمناا والام ا ياْد َْ َنيولا ن َلا أا ِإْا َنِّطيعنوا الل  ا وانا اان ِف  َينلنوِبكنْم وا

ْيُئا ِإا  الل  ا غافنوٌن ناِحيمٌ  ُا  . [95: احلجاام] ياِلْْكنْم ِمْن أاْعمااِلكنْم 
ِمِنينا : وقدددددددددب  تعدددددددددبع ْْ ييييييييي ِإا  اْلمنْسيييييييييِلِمينا وااْلمنْسيييييييييِلمااِت وااْلمن

ِمنااتِ  ْْ  . [65: ا الا ] وااْلمن
ادد  ي أي  مددا  ددف ا طددب  :  مددا رعدد  ال  ندد  قددب  و ددف ا ددف

 ام  دم    طلل  ل نب رجا شد       نمب حنف  ن  رسد  ال : قب 
ول  عافد  ، ل  داى  ل د  أ دا اح دفا، ش    سدال احشدعا،   بض احث ب 
ووعدددل  ، فهللسدددن  ر  ت ددد   ع ر  ت ددد  ادددل جلدددا  ع احنددديب ،  ندددب أاددد 

 . ؟أخربين  ف ااس م، م  ب ا: وقب ،  ف    لى فخمل  
اْلََلم أا َشهد أا َل إل  إَل اهللم وأا »: فقب  رسد  ال 

صيوم نمّضياام  َْ  ال كياْم َو ي دييم الصيَلْم َو ول اهللم َو محمدا َن
حج البيِ إا اَّْطعِ إلي  َبيَل  . «َو

فدددهللخربين  دددف : قدددب ، فعج ندددب حددد    دددهللح  و  ددد ق ، صددد ق : قدددب 
 . ؟ااميبد

يييل  والييييوم  اْليمييياا أا»: قدددب  ْمن بييياهلل ومَلمكْييي  وكْبييي  وَن َييي
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ره ْمن بالددن ْيره ُو  . «اقْرم َو
 . ؟فهللخربين  ف ااا بد: قب ، ص ق : قب 
 . «أا َعبد اهلل كمنِ َراهم ف ا لم َكن َراه ف ن  يرا »: قب 
ميا المسيئول عنهيا بيمعلم مين »: قدب ، فهللخربين  ف اح ب ة: قب 
 . «السامٍ
أا َلد اْلمي  نبْهيام وأا َيرا »: قب ، هتبفهللخربين  ف أ برا: قب 

 . «الحفاْ العراْ العال  نعاال الشاال يّْطاولوا ف  البنياا
يييا عمييرم أَييدن  ميين »: مث قددب  ي، فل ثدد   ل ددب، مث انطلددإل: قددب 
 . «السامٍ؟ 
ف نييي  جبريييييٍ أَييياكم يعلمكييييم »: قددددب ، ال ورسددددح  أ لدددم: قلددد 
 . (9)رواه   لم. «دينكم

: قلد :   ال  ن   ف أ  د   دف جد ه قدب و ف هبل  ف ال م رع
 صدب ل    دد   -ب أت تددك ادل الفد  أ ثدا  ددف  د لةف  د،  دب نديب ال

 ل  ددب  ل أ قددا شدد  ب    دداءا  و ين  ندد  ا، ول آيت ل نددك، أد ل آت ددك -
: قددددددب ؟ و ين سددددددهللحتك  دجدددددد  ال  ددددددب  عثددددددك ال،  لمددددددي ال ورسدددددددح 

أَييلمِ : أا َدييول»: ب قدد؟ و ددب آ ددبم ااسدد م: قددب ، «باْلَييَلم»
َْ  ال كيياْ يي ديييم الصييَلْ َو وليييِم َو رواه احن ددب   . «وجهيي  هللم َو

 . (6)وا ف  بج 

                              
(  .وق  تق م    ب  ااميبد  بل(. 1رقم )صح ح   لم،  تب  ااميبد  (
( ، وأخاج  احلب م رقم (6562رقم )، وسنف ا ف  بج  (6527رقم )اجملتيب  (
 .وصحح  ووافق  احملةيب( 1775)



 

 96 حالمنهج الصحي
 

 ق دم رسدد  ال : و ف سع   ف أي وقبص رع  ال  ند  قدب 
: فقددب  احندديب ، أ ددف ف نددب فمندد   دد  ف،  ددب رسددد  ال: فقلدد ، ق ددمب

إني  »: مث قدب ، «أو مسيلم»أقدهلدب    دب و اللةدب    دب ، «أو مسلم»
. «ْلعّط  الرجٍ وغيره أحب إل  من  مواف  أا يكب  اهلل ف  النان

 . (9) تفإل  ل  
المسيلم »: قدب  رسدد  ال : و ف أي ةا اة رع  ال  ن  قب 

ْمن من أمن  النيا  عليى  من َلم المسلموا من لسان  ويدهم والم
 . (6)رواه احرت مل  واحن ب  . «دمامهم وأموالهم

* * * * * 
(5) 

ٍ  باب اْليماا بالَر
ييييْم : قددددب  ال تعددددبع ييييا جاعالاكن ييييوِلِ  واأاْنِفدنييييوا ِمم  َن ظاِمننييييوا بِالل ييييِ  وانا

 . [7: احل   ] منْسْاْولاِفينا ِفي ِ 
ِميُعيا : وقب  تعبع َنيولن الل يِ  ِإلايْيكنْم جا يا الن يا ن ِإنيي  نا ٍْ يايا أاييدها َن

يييمااواا ِن الس  ِن ال يييِ   لاييي ن منْلييي يييوا ينْحيِييي  واينِميييي ِت وااْْلاْنِي َلا ِإلاييي ا ِإَل  هن
اَِيِ  وااَ ِبعنيوهن  ِلما ِمنن بِالل يِ  واكا ْْ َنوِلِ  الن ِب ي اْْلنميي ي ال يِ   ييني فاآاِمننوا بِالل ِ  وانا

 . [951: ا  ااف] لاعال كنْم َياْهْادنواا 
والييي   »: أنددد  قدددب  و دددف أي ةا ددداة رعددد  ال  نددد   دددف احنددديب 

                              
(  .واحلفظ د لم( 950رقم )، و  لم (67رقم )اح خبر    ااميبد  (
(  (.5090رقم )، وقب  ا  ا ا ف صح ح، واحن ب   (6267رقم )مل  احرت  (
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نفيَّل محميد بييدهم َل يسيمع بي  أحيد مين هي ه اْلمي م يهيود  وَل 
يييلِ بييي م إَل كييياا مييين  ْمن بالييي   أَن نصيييران   يييم يميييوت وليييم يييي

 . (9)رواه   لم. «أ حاب النان
َل »:  قددد  مسعدد  رسددد  ال : و ددف أنددا رعدد  ال  ندد  قددب 

ْمن أحيييدكم حْيييى أكيييوا أحيييب إليييي  مييين واليييده ووليييده والنيييا   يييي
 . (6)فإل  ل   ت. «أجمعين

* * * * * 
(6) 

 باب
ييوِلِ   نييم  : قددد  ال تعددبع َن ِمننييواا ال ييِ ينا ظاماننييوا بِالل ييِ  وانا ْْ ييا اْلمن ِإن ما

ِا هنييمن  ٍِ الل ييِ  أنولائِيي ييِبي َا ييدنوا بِييماْموااِلِهْم واأانْيفنِسييِهْم ِفيي   لاييْم يياْرَاييابنوا واجااها
َنواا   . [95: احلجاام] الص اِد

ِْ : عددددبعوقددددب  ال ت ِمننييييواا ال ييييِ ينا ِإعاا عنِكييييرا الل يييي ن واِجلايييي ْْ ييييا اْلمن إِن ما
ْياواك لنييواا  ييْم إِيماانُييا واعالاييى نابيِهييْم ييا َْيهن ِْ عالاييْيِهْم ظايااَنيي ن ؤاادا * َينلنييوبينهنْم واِإعاا َنِليايي

َيْنااهنْم يينْنِفدنواا  ْا واِمم ا ناؤا  [. 6 - 6: ا نفب ] ال ِ ينا ينِديمنواا الص َلا
ميين »:  قدد  مسعدد  رسددد  ال : و دف أي  بحددك  ددف أ  د  قددب 

َل إليي  إَل اهلل وكفيير بمييا يعبييد ميين دوا اهللم حييرم ماليي  ودميي م : َييال

                              
(  (.956رقم )رواه   لم  (
(  (.55رقم )، و  لم (95رقم )اح خبر   (



 

 95 حالمنهج الصحي
 

 . (9)رواه   لم. «وحساب  على اهلل
 ل ددد   بحطب دددبم ، وةدددملا  ددد    لدددى أد ااميدددبد قدددد  و مدددا و لدددم

 .  مب ةد قد  أةا اح نة،  و نقص  بدعبص 
 * * ** * 
(7) 

 باب
يييا : قددد  ال تعدددبع يييو ا ِفيما ْ يييى ينحاكيمن ِمننيييواا حا ْْ ِا َلا يين فايييَلا وانابيييي

يليمنوا  ِا واينسا َاّضاْي نياهنْم  نم  َلا ياِجدنوا ِف  أانْيفنِسِهْم حاراُجا ِمم ا  ُاجارا بياييْ
 . [25: احن بء] َاْسِليُما

ِا واِعْنييييدا : وقددددب  ال تعددددبع ْييييي ا ينحاكيمنونايييي ييييا واكا ْن ِفيها ييييْوناا هنمن الْي 
ِمِنينا  ْْ ِا بِييياْلمن ِا وامايييا أنولائِييي  حنْكيييمن الل يييِ   نيييم  يياْياوال يييْواا ِميييْن بياْعيييِد عالِييي

 . [56: ادب  ة]
أق دددم سددد حبن   نف ددد  ادق سدددة ": قدددب  ا دددف احقددد م   ا  دددة ا وع

ق مب     ا  بحنف  ق ل   لى   م  ميدبد ا لدإل ادل حيلمددا رسددح     
شدددجا   دددنأم  دددف ا صدددد  واحفددداوو وأالدددبم احشددداو وأالدددبم   دددا  دددب

وك  ث دد  هلددم ااميددبد  جددال احتحلدد م ادددل ، احع ددبل واح ددفبم و ريةددب
واددل  نضددبف  ع  حددك ،  نتفدد   ددنأم احلدداو د وةددد عدد إل احددنفا د

 . اةد. (6)"احاعى    واحت ل م حللم 
                              

(  (.66رقم )  لم  (
(  .لار احفلا( 670)احت  بد   أق بم احقاآد  (
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ف و دددف  ددداوة  دددف احدددل ري أد   ددد  ال  دددف احدددل ري ا  ددد  أد رجددد   ددد
  شددااو احلدداة احددن   ددقدد  ا ن ددبر خبصددم احددل ري  ندد  رسددد  ال 

فبخت ددمدا ، فددهللع  لدد أم، سدداا ادددبء ميددا: فقددب  ا ن ددبر ، هبددب احنخددا
 .  ن  رسد  ال 

ييييٍ الميييياال إلييييى ا»: فقددددب  رسددددد  ال  َييييق يييييا ؤبيييييرم  ييييم أَن
أد  دددددبد ا دددددف ،  دددددب رسدددددد  ال: فقدددددب ، فغضدددددب ا ن دددددبر ، «جيييييان 
َييقم  ييم احييبَّل ايييا ؤبييير »: مث قددب  د وجدد  ندديب ال فتلددد ،  متددك

 . «الماال حْى يرجع إلى الجدن
فاييَلا : وال  ين  ا ددب ةددمله ا  ددة نلحدد     حددك: فقددب  احددل ري

يينياهنْم  نييم  َلا ياِجييدنوا  ييجارا بياييْ ُا ييا  ْ ييى ينحاكيمنييو ا ِفيما ِمننييواا حا ْْ ِا َلا يين وانابييي
ِا واينساليمنوا َاْسِليُماِف  أانْيفنِسِهْم حاراُجا ِمم ا   . (9) تفإل  ل  . َاّضاْي

  نمددب حنددف جلدددا  ددل : و ددف أنددا  ددف  بحددك رعدد  ال  ندد  قددب 
مث أنبخددد    اد دددج  ،   اد دددج     لخدددا رجدددا  لددى  دددا احندديب 
: فقلندب،  تلد   دن رأداان أم واحنديب ؟ أ لم ام : مث قب ، مث  قل 

 . ةملا احاجا ا   ض ادتل 
 . «َد أجبِْ»: فقب  ح  احنيب ، ا ف     ادطلب: فقب  ح 

ف  جت   لد  ،  ين سب لك فمش ل  ل ك   اد هللحة: فقب  احاجا
 .   نف ك
 . «ٍَ عما بدا لِ»: قب 

                              
(  (.6657رقم ) ، و  لم (6669رقم )رواه اح خبر   (
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آل أرسدددددلك  ع احندددددبا  ، أسدددددهللحك  ا دددددك ور   دددددف ق لدددددك: قدددددب 
 . ؟ لأم

 . «اللهم نعم»: قب 
ام ا ما   اح ددم آل أ اك أد ن ل  اح لد ، أنش ك  بل: قب 
 . ؟واحل لة

 . «اللهم نعم»: قب 
آل أ دداك أد نهللخددمل ةددمله اح دد قة  ددف أ ن ب نددب ، أنشددك  ددبل: قددب 

 . ؟فنق مأب  لى فقاا نب
 . «نعم»: قب  احنيب 
، وأنب رسد   دف ورا د   دف قدد  ، آ ن   ب ج     : قب  احاجا

واحلفدددظ ،  تفدددإل  ل ددد . وأندددب عدددمبم  دددف  عل دددة أخدددد  دددي سدددع   دددف  لدددا
 . (9)حل خبر 

َل »: قدددب  احنددديب : و دددف   ددد  ال  دددف  مدددا رعددد  ال  نددد  قدددب 
ْمن أحييدكم حْييى يكييوا هييواه َبعييا لمييا جئييِ بيي  : قددب  احندددو . «ييي

 . (6)ا  ا صح ح
* * * * * 

                              
(  (.96رقم )، و  لم (26رقم ) 2،  ب  رواه اح خبر    احعلم (
( ، وا ف أي (905رقم )، واح غد    شاا اح نة 5/621أخاج  ا ط ب   احتبر خ  (

 .، وانظا ا ر عن احندو ة(95رقم ) بصم   اح نة 
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(8) 
ٍ  باب َيام الحج  بالَر

َنَُل منباشيرِينا وامنْنِ نِينا لِئاَل  ياكنواا لِلن  : قب  ال تعدبع اِ  عالاى نن
 ٍِ َن  . [925: احن بء] الل ِ  حنج ٌ  بياْعدا الرد

يييولا وااْحييي اننوا فايييِ ْا : وقدددب  تعدددبع َن واأاِايعنيييوا الل ييي ا واأاِايعنيييوا الر 
غن اْلمنِبينن  َنولِناا اْلباَلا  . [16: ادب  ة] َياوال ْيْنْم فااْعلامنوا أان ماا عالاى نا

عاييي ن : وقدددب  تعدددبع يييِهيُدا عالايييْيِهْم ِميييْن  واييايييْوما نيابيْ ُا ٍي أنم ييي أ  ييي ِفييي  كن
الِ  ْنَلا ِهيُدا عالاى ها ُا ِا  ناا ِب  . [11: احنحا] أانْيفنِسِهْم واِجئيْ

يْن : وقب  تعبع يِلينا ِإَل  منباشييرِينا وامنْنيِ نِينا فاما َا ٍن اْلمنْر ي َِ وامايا نينْر
ييْم ياْح ا  ٌْ عالاييْيِهْم واَلا هن ييْو ْا يي  بنوا * ننييواا ظامايينا واأاْ ييلاحا فاييَلا  واال ييِ ينا كا

 . [51 - 51: ا نعبم] ِبآايااَِناا ياماسدهنمن اْلعا اابن ِبماا كااننوا يياْفسندنواا 
يييا فيايييْوٌ  : وقدددب  تعدددبع يييا أنْلِدييي ا ِفيها ُِ كنل ما ييي ن ِمييينا اْل ايييْي يي  يييادن َاما َاكا

ْا انياْينهاا أالاْم ياْمَِكنْم ناِ يٌر  مالاهنْم  بْيناا  َاالنوا بيالاى* َا ي   َاْد جااالانايا نايِ يٌر فاكا
ِبيرأ  لأ كا ْنْم ِإَل  ِف  باَلا ْ الأ ِإْا أانْي ُا َاالنوا لاْو  * واَينْلناا ماا نيا  لا الل  ن ِمْن  وا

ييِعيرِ  ٍن ماييا كنن ييا ِفيي  أاْ ييحااِب الس   - 1: ادلددك] كنن ييا ناْسييماعن أاْو نياْعِديي
90] . 

يجييي ال نيييوه وأمْييي  »: قدددب  رسدددد  ال : و دددف أي سدددع   قدددب 
: نعيم أ  نبم فيديول ْلمْي : هيٍ بل يِ؟ فيديول: فيدول اهلل َعالى

من يشهد : َل ما جاالنا من نب م فيدول لنوه: هٍ بل كم؟ فيدولوا
وأمْ م فنشهد أن  َد بلغ ي وهيو َولي  جيٍ  محمد : لِ؟ فيدول
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ُنهادا : عكره ي َاّطُا ِلْاكنوننوا  ِا جاعاْلنااكنْم أنم ُ  وا ِل  االا عالاى الن ا ِ واكا ا
 . (9)رواه اح خبر . «[143: البدْر]

: قددب  رسددد  ال : و ددف جددب ا  ددف   دد  ال رعدد  ال  ندد  قددب 
أعّطيييِ ْمسييا لييم يعّطهيين أحييد َبليي م كيياا كييٍ نبيي  يبعيي  إلييى »

َوم  ْا  م وبع ِ إلى كٍ أحمر وأَودم وأحلِ ل  ال نامم ولم 
ونا ومسجدام فميميا َحٍ ْلحد َبل م وجعلِ ل  اْلني ايب  اه

نجٍ أدنكْ  الصَلْ  يلى حيي  كياام ونصيرت بالرعيب بيين ييد  
 . (6)واحلفظ د لم،  تفإل  ل  . «مسيْر ُهرم وأعّطيِ الشفاع 

: قددب  و ددف أي  دسددى ا شددعا  رعدد  ال  ندد  أد رسددد  ال 
ْمن بيي م » ميين َييمع بيي  ميين أمْيي  أو يهييود  أو نصييران   ييم لييم ييي

رواه احن ددب   : وقددب  اهل ثمدد ، اول احط بح دد رواه أ ددد ل. «دْييٍ النييان
 . (6)وا ف أي ش  ة ورجبح  رجب  اح ح ح

: أندددددد  قددددددب  و ددددددف أي ةا دددددداة رعدددددد  ال  ندددددد   ددددددف رسددددددد  ال 
والييي   نفيييَّل محميييد بييييده َل يسيييمع بييي  أحيييد مييين هييي ه اْلمييي م »

يلِ بي  إَل كياا  ْمن بال   أَن يهود  وَل نصران   م يموت ولم ي
 . (5)اه   لمرو . «من أ حاب النان

* * * * * 

                              
(  (.6661رقم )اح خبر   (
(  (.569رقم )، و  لم (665رقم )اح خبر   (
(  (.611و 5/612)  اد ن  ، وةد (61ص) نحة ادع دل : انظا (
(  (.956رقم )  لم  (
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(9) 
 باب اْليماا بالمَلمك 

ٍِ : قددب  ال تعددبع اِعيي ْمييدن لِل ييِ  فايياِاِر الس ييمااوااِت وااْْلاْنِي جا اْلحا
ْليِق مايا  ثا واننبااعا يا ِيدن ِفي  اْلوا َنَُل أنوِل  أاْجِنحا أ ما ْيناى وا نَلا ِمكاِ  نن اْلماَلا

ُا  ٍي  َاِديرٌ ياشااالن ِإا  الل  ا عالاى كن  0[9: فبطا] ْ الأ 
ٍْ ِعباييياٌد : وقدددب  تعدددبع يييْبحاانا ن باييي َن ييي ا الييير ْحمانن والايييُدا  َايييالنوا اَ وا وا

لنييواا * منْكرامنييواا  ييْم بِييماْمرِِه يياْعما يياْعلاييمن ماييا بياييْينا * َلا ياْسييِبدنونا ن بِيياْلداْوِل واهن
ي ييْم واَلا ياْشيفاعنواا ِإَل  ِلما ْلفاهن ْا ْشييياِِْ  أايْيِديِهْم وامايا  ْا ِن اْنَاّضاييى واهنيْم ِميْن 

ين ما  * منْشِفدنواا  ِا ناْج ِييِ  جاها ِل هنْم ِإنيي  ِإلايٌ  ِميْن دنونِيِ  فاي ا ٍْ ِمينيْ وامايْن ييادني
ِا ناْجِ   الم اِلِمينا  ِل  . [61 - 62: ا ن  بء] كا ا

ييا أننْييِ لا ِإلاْيييِ  ِمييْن نابيييِ  واالْ : وقددب  تعددبع ييولن ِبما َن ِمننييواا  ظامايينا الر  ْْ من
َنِل ِ  ْنِبِ  وانن ِِْ  واكن ِمكا ٌٍ ظامانا بِالل ِ  واماَلا  . [615: اح قاة] كن

ياَِِبينا * واِإا  عالاْيكنْم لاحااِفِمينا : وقب  تعدبع يياْعلامنيواا * ِكرااُما كا
 . [96 - 90: النفطبر] ماا َياْفعالنواا 

مَلمكيييي  ال»: قددددب  و ددددف أي ةا دددداة رعدددد  ال  ندددد   ددددف احندددديب 
يْعيياَبوام مَلمكيي  بالليييٍم ومَلمكيي  بالنهييانم ويجْمعييوا فيي   ييَلْ 
الفجير والعصيرم  يم يعير  إليي  الي ين بياَوا فييكمم فيسيملهم ي وهيو 

َركنيياهم يصييلوام : كييي  َييركْم عبيياد ؟ فيدولييوا: أعلييم ي فيدييول
 . (9) تفإل  ل  . «وأَيناهم يصلوا

                              
(  (.266رقم )، و  لم (555رقم )اح خبر   (
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اا يييييييوم إعا كيييييي»: قدددددب  رعددددد  ال  ندددددد  أد رسدددددد  ال   و نددددد
فييييِ المَلمكيييي  علييييى بيييياب المسييييجدم يكْبييييوا اْلول  الجمعيييي  َو
فاْلولم وم ٍ المنهاجير كم ٍ ال   يهيد  بدني م  يم كالي   يهيد  
م  ييم كبشييام  ييم دجاجيي م  ييم بيّضيي م وإعا ْيير  اْلمييام ايييووا  بدييْر

 . (9) تفإل  ل  . « حفهمم ويسمعوا ال كر
 د  ال خداو  ل ندب رسد: و ف جب ا  ف مساة رع  ال  ن  قدب 

 . «أَل َصفوا كما َص  المَلمك  عند نبها»: فقب 
 ؟ و  ف ت ف اد  لة  ن  رهبب،  ب رسد  ال: فقلنب
 . (6)«يْموا الصفْو اْلولم ويْرا وا ف  الص »: قب 

* * * * * 
(11) 

 باب اْليماا بكْب اهلل َعالى
نايا وامايا أننْيِ لا ِإلايى  َنولنيوا ظامان يا بِالل يِ  وامايا أننْيِ لا : قب  ال تعدبع ِإلاييْ

ييى  َا ِيي ا منو ُِ واماييا أنَو ييباا َْ ييحاااا وايياْعدنييوبا وااْْلا َْ ِإ ٍا وا ييمااِعي َْ ِإ ِإبْيييرااِهيما وا
هنْم واناْحينن  يدأ ِمينيْ واِعيساى واماا أنوَِ ا الن ِبيدواا ِمْن نابيِهْم َلا نينفاريان بيايْينا أاحا

 . [962: اح قاة] لا ن منْسِلمنواا 
ييا : تعددبع وقددب  يياالاهنْم ِكْايياٌب ِمييْن ِعْنييِد الل ييِ  منصاييديٌا ِلما ييا جا والام 

ٍن ياْسْياْفِْحنواا عالاى ال ِ ينا كافارنوا فيالام ا جااالاهنْم مايا  ماعاهنْم واكااننوا ِمْن َياْب
                              

(  (.150رقم )، و  لم (117رقم )اح خبر   (
(  (.991رقم )  لم  (
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 . [11: اح قاة] عارافنوا كافارنوا ِبِ  فيالاْعنا ن الل ِ  عالاى اْلكااِفرِينا 
ِمننييواا   :وقددب  تعددبع ْْ ييا أننْييِ لا ِإلاْيييِ  ِمييْن نابيييِ  وااْلمن ييولن ِبما َن ظامايينا الر 

يِلِ   َن يدأ ِميْن نن يِلِ  َلا نينفايريان بيايْينا أاحا َن ْنِبِ  وانن ِِْ  واكن ِمكا ٌٍ ظامانا بِالل ِ  واماَلا كن
ِصيييييرن  ِا اْلما ِإلاْييييي ِا نابي ناييييا وا ييييِمْعناا واأاااْعناييييا غنْفراانايييي َا َاييييالنوا  :  قدددداةاح] وا

615] . 
مسعد  رسدد  : مسعد  صدأ  ب  قدد : و ف سع    دف اد د ب قدب 

رواه احرت دمل  . «ما ظمن بالدرظا من اَْحٍ محانم »:  قد  ال 
 . (9)ورواه اح  أق    ن  رجبح   قبم

مييا ميين »: قددب  رسددد  ال : و ددف أي ةا دداة رعدد  ال  ندد  قددب 
بشيرم وإنميا كياا الي   اْلنبياال نب  إَل أعّطي  ميا م لي  ظمين عليي  ال

يْييي  وحييييا أوحييياه اهلل إلييي م فيييمنجو أا أكيييوا أك يييرهم َابعيييا ييييوم  أَو
 . (6) تفإل  ل  . «الديام 

* * * * * 
(11) 

 باب من بل   الدرظا فدد َامِ علي  الحج 
يييِهيٌد : قدددب  ال تعدددبع ُا ٍِ الل ييي ن  َنييي  ُْ يييهاادا ُا يييرن  يييْ الأ أاْكبيا ُا ٍْ أا د  َنييي
ناكنْم وا  ا اْلدنيْرظاان ِْلننْيِ ناكنْم بِيِ  وامايْن بيالايغا أامِين كنْم بياْيِن  وابياييْ ي ا أنوِح ا ِإلاي   ها

ييا هنييوا ِإلاييٌ   ٍْ ِإن ما َنيي ييهادن  ُْ ٍْ َلا أا َنيي ييراا  ْْ ييُ  أن لاْاْشييهادنواا أاا  ماييعا الل ييِ  ظاِلها
                              

(  (.9/911)، وشعب ااميبد (6191رقم )احرت مل   (
(  (.956رقم ) ، و  لم   ااميبد(5116رقم )اح خبر    فضب ا احقاآد   فبحتت   (
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ِإن ِن  باِر اٌل ِمم ا َنْشرِكنواا   . [91: ا نعبم] وااِحٌد وا
ا : وقب  تعدبع ْ ِديينا ها ا آ  ] بيايااٌا لِلن اِ  واهنيُدا واماْوِعمايٌ  لِْلمن

 . [961:  مااد
يا هنيوا : وقب  تعبع ٌغ لِلن ياِ  والِيينْني اننوا بِيِ  والِيياْعلامنيوا أان ما ا بايَلا ها ا

 . [56:   ااة م] ِإلاٌ  وااِحٌد والِيا  ك را أنولنو اْْلاْلباابِ 
ْيلنيوا : وقب   دل وجدا يا يياْهْايِد  واأاْا أَا يِن اْهْايداا فاِ ن ما اْلدنيْرظااا فاما

ٍْ ِإن ماا أاناا ِمنا اْلمنْنِ نِينا  ٍ  فيادن  . [16: احنما] لِنياْفِسِ  واماْن با
واماا عال ْمنااهن الشيْعرا وامايا يياْنباِ ي  لاي ن ِإْا هنيوا ِإَل  ِعْكيٌر : وقب  تعبع
يي* واَينييْرظاٌا منبِيييٌن  يياِفرِينا لِيينْنييِ نا ماييْن كا يًييا واياِحييق  اْلداييْولن عالاييى اْلكا  ااا حا

 . [70 - 21:  ا]
يييواا : وقدددب  تعدددبع َيابايييانا ا ال يييِ   نياييي  لا اْلفنْرَايييااا عالايييى عاْبيييِدِه لِياكن
 . [9: احفاقبد] لِْلعاالاِمينا ناِ يُرا

ِْلننْييِ ناكنْم بِييِ  :  ددف قتددبلة   قدحدد ،  ددف  عمددا، قددب    دد  احددانا 
بل ييوا عيين اهللم فميين بل ْيي  ظييي  ميين  »: قددب  أد احندديب  بيالاييغا واماييْن 

 . (9)«كْاب اهلل فدد بل   أمر اهلل
رواه . " ف  لغد  احقداآد فأدد حد  ندمل ا  دف احندبا": وقب  ا ف   با

 . (6)ا ف أي ابمت
 ف  لغد  ": قب  واماْن بيالاغا : وقب  ام   ف  عب   قدح  تعبع

                              
(  (.5/929)، وانظا ا ف جا ا (605ص)تف ري     احانا   (
(  (.7926رقم )تف ري ا ف أي ابمت  (
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 . (9)رواه ا ف أي ابمت وا ف جا ا. "و لم  احقاآد فلهللمنب رأى احنيب 
 . (6)" ف  لغ  احقاآد  ف اجلف واانا فأد نمل ا ح ": وقب   قبتا
 عي  ف  لغ  احقاآد  ف احعجم و ريةم  دف ا  دم ": وقب  اح غد 
 . (6)" ع  دم احق ب ة

* * * * * 
(12) 

 باب اْليماا باليوم اقْر
ْْ : قدب  ال تعددبع ِا واماييا أننْييِ لا ِمييْن واال ييِ ينا يين ييا أننْييِ لا ِإلاْييي ِمننيواا ِبما

ِْ هنْم ينوَِننواا  را ِْ ِا وابِاْقا  . [5: اح قاة] َياْبِل
ٍد : وقب  تعبع ي وااَي دنيوا يياْوُميا َينْرجاعنيواا ِفييِ  ِإلايى الل يِ   نيم  َينيواف ى كن

ِْ واهنْم َلا ينْملامنواا   . [619: اح قاة] نياْفَّلأ ماا كاسابا
ييا َينوافي ييْواا أنجنييوناكنْم :   تعددبعوقددب ِإن ما ييْوِت وا ٍد نياْفييَّلأ عاامِدايي ن اْلما يي كن

ن ييي ا فيادايييْد فاييياؤا وامايييا  ٍا اْلجا ييي ِْ يييْن ؤنْحيييِ ها عايييِن الن ييياِن واأنْد ييايييْوما اْلِدياامايييِ  فاما
نْيياا ِإَل  ماْااعن اْل نرنونِ  ْن الدد ياا  . [915: آ   مااد] اْلحا

َايييالن : وقدددب   دددل وجدددا نْيياا وامايييا ناْحييينن وا يااَيننايييا اليييدد وا ِإْا ِهييي ا ِإَل  حا
عنييو ِينا  بيْ ا بِيياْلحاقي * ِبما يي ا َاييالا أالاييْيَّلا ها َِفنييوا عالاييى نابيِهييْم  والاييْو َياييراا ِإْع ون

ْنْم َاْكفنيرنواا  ْني َاالا فا نوَنوا اْلعا اابا ِبماا كن ِسيرا * َاالنوا بيالاى وانابييناا  ْا َايْد 
                              

(  (.96960رقم )، وا ف جا ا (7925رقم )تف ري ا ف أي ابمت  (
(  (.6/965)  اه اح غد    تف ريه  (
(  (.6/966)تف ري اح غد  / انظا (
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ييي    َايييالنوا يايييا ال يييِ ينا كا ييياعا ن بياْ ْايييُ   ييياالاَْيهنمن الس  ْ يييى ِإعاا جا بنوا بِِلدايييااِل الل يييِ  حا
يا واهنيْم ياْحِملنيواا أاْوؤااناهنيْم عالايى  نهنيونِِهْم  حاْسراَياناا عالايى مايا فيار ْانايا ِفيها

االا ماا ياِ ننواا  َا  . [69 - 61: ا نعبم] أاَلا 
:  قددددد  حندددديب مسعدددد  ا: و ددددف ا ددددف   ددددبا رعدددد  ال  ندددد  قددددب 

 . (9) تفإل  ل  . «إنكم مَلَوا اهلل حفاْم عراْم مشاْم غرَل»
: قددددددددب  رسددددددددد  ال : و ددددددددف  ب شددددددددة رعدددددددد  ال  نأددددددددب قبحدددددددد 

: قبحدددد   ب شددددة رعدددد  ال  نأددددب، «َحشييييروا حفيييياْم عييييراْم غييييرَل»
: فقدب ، احاجدب  واحن دبء  نظدا  عضدأم  ع  عدض،  ب رسد  ال: فقل 

 . (6) تفإل  ل  . «ا اْلمر أُد من أا يهمهم ع»
   نمدب أندب  ند  احنديب ": و ف      ف ابمت رعد  ال  ند  قدب 

، مث أتدبه آخددا فشددلب  ح دد  قطددل اح دد  ا،    أتدبه رجددا فشددلب  ح دد  احفبقددة
، وقدد  أن  دد   نأددب، ك أرةددب: قلدد ؟ ةددا رأ دد  احلددرية،  ددب  دد  : فقددب 
حيٍ مين الحييْر حْي»: قدب  ى ف ا االِ بِ حياْ لْرين المعيني  ََر

 . «َّطْو بالكعب  َل َواْ أحدا إَل اهلل
فدددهلل ف لا  دددبر طددد  احدددمل ف قددد  سدددع اوا : قلددد  ف مدددب   دددي و دددن نف ددد 

 . اح  ل
  داى : قلد ، «ولئن االِ بيِ حيياْ لْفيْحن كنيوؤ كسيرا»
 ؟  ف ةا ل

                              
(  (.6120رقم )، و  لم (6651رقم )اح خبر   (
(  (.6151رقم )، و  لم (2567رقم )اح خبر   (
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كسرا بن هرم م وليئن االبيِ بيِ حيياْ لْيرين الرجيٍ »: قدب 
مني  فيَل يجيد يور  مٍال كف  من عهب أو فّضي  يّطليب مين يدبلي  

أحييدا يدبليي  منيي م وليلدييين اهلل أحييدكم يييوم يلديياه وليييَّل بينيي  وبينيي  
يوَل فبل يِ؟ فيديول: َرجماا يْرجم ل م فيدول ٍ إليِ َن : ألم أَن

بليىم فينمير : ألم أعّطِ ماَل وأفّضٍ علييِ؟ فيديول: بلىم فيدول
عيين يمينيي  وَل يييرا إَل جهيينمم وينميير يسييانه فييَل يييرا إَل جهيينمم 

م فمن لم يجد َمْر فبكلم  ايب  فاَدوا النان  . «ولو بشق َمْر
فاأ د  احظع ندة تاحتدا  دف احلدرية ادل تطددف  بحلع دة : قدب   د  

، و نددد  فددد مف أفتدددتح  نددددن   ددداى  دددف ةا دددل، ول ختدددبف  ل ال تعدددبع
. "خيداو  لد   فد  وح ف طبح   لم ا بة حرتود  ب قدب  أ دد احقبسدم 

 . (9)واحلفظ حل خبر ،  تفإل  ل  
* * * * * 
(13) 

 باب اْليماا بالبع 
ٍْ بيالايى وانابيي  : قب  ال تعبع َني عا نيوا  ؤاعاما ال ِ ينا كافارنوا أاْا لاْن يينبيْ

ِا عالاييى الل ييِ  ياِسيييرٌ  ْنْم واعالِيي ييا عاِمْليي ْنا  ِبما يي يننابي  عايي نن   نييم  لْا : احتغددب ف] لاْنبيْ
7] . 

َاالا ال ِ ينا كافارنوا َلا : وقب  تعدبع ٍْ بيالاى وانابي  وا َن  َاْمَِيناا الس اعا ن 
لاْاْمَِييان كنْم عااِلِم اْل اْيِب َلا يياْعي نبن عاْني ن ِم ْيدايالن عان ْأ ِفي  الس يمااوااِت واَلا 

                              
(  (.9092رقم )، و  لم (9596رقم )اح خبر   (
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يييرن ِإَل  ِفييي  ِكْايييابأ منبِيييينأ  ِا واَلا أاْكبيا  ِفييي  اْْلاْنِي واَلا أاْ ييي ارن ِميييْن عالِييي

 . [6: س هلل]
عنو نواا أاَلا : وقب  تعبع ِا أاني هنْم مابيْ  . [5: ادطففن] يامنند أنولاِئ

ْمن عبد »: قب  رسد  ال : و ف  ل  رع  ال  ن  قب  َل ي
ييول اهلل بع نيي   ْمن بييمنبع  يشييهد أا َل إليي  إَل اهللم وأنيي  َن حْيى ييي

ْمن بالديدن ْمن بالموتم والبع  بعد الموتم وي رواه . «بالحقم وي
 . (9)ب ماحرت مل  وا ف  بج  واحل

* * * * * 
(14) 

 باب اْليماا بنعيم الدبر وع اب 
هاا غنيدنًوا واعاِشيًيا واييايْوما َيادنيومن : تعبع قب  ال الن انن يينْعرابنواا عالاييْ

ُاد  اْلعا اابِ  لنوا ظالا ِفْرعاْواا أا ِْ  . [52:  بفا] الس اعا ن أاْد
إا »:  قدددب  رسدددد  ال: و دددف ا دددف  مدددا رعددد  ال  نأمدددب قدددب 

أحدكم إعا مات عيري عليي  مدعيده بال يداْ والعشي م إا كياا مين 
أهييٍ الجنيي  فميين أهييٍ الجنيي م وإا كيياا ميين أهييٍ النييان فميين أهييٍ 

 تفدإل . «ه ا مدعد  حْى يبع ِ اهلل إلي  ييوم الديامي : النانم فيدال
 . (6) ل  

إا أهييٍ الدبييون »: قددب  و ددف  ب شددة رعدد  ال  نأددب أد احندديب 
                              

(  (.9/66)، واحلب م   اد ت رك (19رقم )، وا ف  بج  (6955رقم )احرت مل   (
(  (.6122رقم )، و  لم (9671رقم )اح خبر   (
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 . (9) تفإل  ل  . «َبونهم ع ابا َسمع  البهامميع بوا ف  
* * * * * 

(15) 
 باب ما يسمل عن  العبد ف  َبره

ِِ ِفييي  : قددب  ال تعددبع ِن الل ييي ن ال ييِ ينا ظاماننيييوا بِيياْلداْوِل ال  ابِييي يين ابيييي
ٍن الل يي ٍد الل ييي ن الم يياِلِمينا وايياْفعاييي ِْ واينِّضيي يييرا ِْ نْيياا واِفيي  اْقا ِْ اليييدد ياييا  ن مايييا اْلحا

 . [67:   ااة م] ياشااالن 
إا العبييييد إعا »: قددددب  و ددددف أنددددا رعدددد  ال  ندددد  أد ندددديب ال 

ولى عن  أ حاب  إن  ليسيمع َيرع نعيالهمم فيمَيي   وبع ف  َبرهم َو
 محميدا : ما كنِ َدول ف  هي ا الرجيٍ ي يعني : ملكاا فيدوَلا

 . ي
ْمن فيدول: َال يول م: فمما الم : فيديال أُهد أني  عبيد اهلل وَن

انمييير إليييى مدعيييد  مييين النيييانم َيييد أبيييدلِ اهلل مدعيييدا فييي  الجنييي م 
 . فيراهما جميعا

َل أدن  كنيِ أَييول مييا يدييول : وأميا الكييافر أو المنييافق فيدييول
ي  مين حدييد : النا م فيدال َل دنييِ وَل َلييِم  يم يّضيرب بمّطَر

. «بيييرب  بيييين أعنيييي  فيصييييح  ييييح  يسيييمعها مييين يليييي  إَل ال دليييين
 . (6)احلفظ حل خبر و ،  تفإل  ل  

                              
(  (.512رقم )، و  لم اح خبر    اح  دام،  ب  احتعد   ف  ملا  احقرب (
(  (.6179رقم )، و  لم (9661رقم )اح خبر   (
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ْمن إعا »: قددددب  و ندددد  رعددددد  ال  نددددد  أد رسدددددد  ال  إا المييييي
: ما كنِ َعبد؟ ف ا هداه اهلل َال: وبع ف  َبره أَاه ملِ فيدول

: ما كنِ َديول في  هي ا الرجيٍ؟ فيديول: كنِ أعبد اهللم فيدال ل 
يول م فميا يسيمل عين ُي ال غيرهيا بعيدم فينّطليق بي   هو عبد اهلل وَن

هي ا بيْيِ كياا ليِ في  النيانم : اا لي  في  النيانم فيديالإلى بيِ كي
ولكييين اهلل عصيييمِ ونحميييِ فمبيييدلِ بييي  بيْيييا فييي  الجنييي  فييييراهم 

 . اَكن: دعون  حْى أعهب فمبشر أهل م فيدال ل : فيدول
وإا الكييافر إعا وبييع فيي  َبييره أَيياه ملييِ فينهييره فيدييول : َييال

وَل  َل دنيييييِ: فيدييييال ليييي . َل أدن : مييييا كنييييِ َعبييييد؟ فيدييييول: لييي 
كنييِ : مييا كنييِ َدييول فيي  هيي ا الرجييٍ؟ فيدييول: َليييِم فيدييال ليي 

أَول ما يدولي  النيا م فيّضيرب  بمّطيراا بيين أعنيي م فيصييح  ييح  
 . (9)رواه أ د لاول. «يسمعها الولق غير ال دلين

 داثَِ  ا : قاأ و ف احرباء  ف  بن  رع  ال  ن  أد رسد  ال 
َِخدَاةِ احل  ا اح مِل َف َآَ نادا  ِبح   ند َ ب َوِ  ا   َ َدبِة احد   :   دااة م] َقد ِ  احث بِ ِ  ِ  احل 

 . (6) تفإل  ل  . «ن لِ ف  ع اب الدبر» :، قب [67
* * * * * 

(16) 
 باب اْليماا بالحشر

                              
(  (.5759رقم )اح نف  (
(  (.6179رقم )، و  لم (9621رقم )اح خبر   (
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يراكنوا : قب  ال تعدبع ُْ ِميُعا  نم  نيادنولن لِل يِ ينا أا وايياْوما ناْحشنرنهنْم جا
ُنراكااؤنكن   . [66: ا نعبم] من ال ِ ينا كنْنْنْم َياْ عنمنواا أاْينا 

ِا حاْشيييٌر : وقدددب  تعدددبع يييرااُعا عالِييي َِ هنْم  يييد قن اْْلاْنين عاييينيْ ييايييْوما َاشا
ناا ياِسيرٌ   .  [  :55]عالاييْ

يييييييييرن اْلِجباييييييالا واَياييييييراا اْْلاْنيا بايييييياِنؤاُْ : وقددددددب  تعددددددبع وايياييييييْوما ننسا
هنْم أاحاُداواحاشاْرنااهنْم فيالاْم نين ااِدْن   . [57: احلأف] ِمنيْ

ييييرنواا : وقددددب  تعددددبع ييييْم ِإلاْيييييِ  َنْحشا ييييوا أان كن  وااَي دنييييوا الل يييي ا وااْعلامن
 . [606: اح قاة]

يحشير النيا  »: قدب  و ف أي ةا اة رعد  ال  ند   دف احنديب 
ناغبينم وناهبينم وا ناا على بعيرم و َل   على : على  َلث ارامق

حشير بدييْهم النيانم َدييٍ معهيم حيي  بعيرم وعشيْر عليى  بعييرم َو
بييييِ معهيييم حيييي  بييياَوام َصيييبح معهيييم حيييي  أ يييبحوام  َيييالوام َو

مس  معهم حي  أمسوا  . (9) تفإل  ل  . «َو
  دف حيشدا ،   ب نيب ال: أد رج  قب ": و ف أنا رع  ال  ن 

أليييَّل اليي   أمشيياه علييى نجلييين َييادن »: قددب ؟  لددى وجأدد ، احلددبفا
 . «لى وجه  يوم الديام على أا يمشي  ع
 . (6) تفإل  ل  . " لى و لة ر نب: قب  قتبلة

* * * * * 
                              

(  (.6129رقم )، و  لم (2566رقم )اح خبر   (
(  (.6102رقم )، و  لم (2566رقم )اح خبر   (
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(17) 
ْال يوم الديام   باب الس

ٍا ِإلاييييييْيِهْم والاناْسييييييمالان  : قددددددب  ال تعددددددبع يييييي َِ فيالاناْسييييييمالان  ال ييييييِ ينا أنْن
ِلينا  َا  . [2: ا  ااف] اْلمنْر

 . [16: احنحا] َياْعمالنواا  والاْنْسمالنن  عام ا كنْنْنمْ : وقب  تعبع
ِعييييييينا : وقددددددب  تعددددددبع ِا لاناْسييييييمالاني هنْم أاْجما يييييياننوا * فياوانابييييييي ييييييا كا عام 

 . [16 - 16: احلجا] يياْعمالنواا 
ييِلينا : وقددب  تعددبع َا ْبييْنمن اْلمنْر  وايياييْوما ييننايياِديِهْم فياييادنييولن مايياعاا أاجا

 . [25: احق ص]
ْنْم وايياييْوما ييننايياِدي: وقددب  تعددبع ْنيي ييراكااِم ا ال ييِ ينا كن ُن ِهْم فياييادنييولن أايْيينا 

 . [26: احق ص] َياْ عنمنواا 
َل »: قدددب  و دددف   ددد  ال  دددف   دددعدل رعددد  ال  نددد  أد احنددديب 

: َ ول َدم ابن ظدم يوم الديام  من عند نب  حْى يسمل عن ْمَّل
عن عمره فيما أفناهم وعن ُباب  فيما أبَلهم ومال  من أيين اكْسيب  

 . (9) ا ب: رواه احرت مل  وقب . «يما أنفد م وماعا عمٍ فيما علموف
: قددب  رسددد  ال : و ددف أي  ددانة ا سددلم  رعدد  ال  ندد  قددب 

َل َ ول َدما عبد يوم الديامي  حْيى يسيمل عين عميره فيميا أفنياهم »
وعن علم  فيم فعٍم وعن مال  من أين اكْسب م وفييم أنفدي م وعين 

                              
(  (.6592رقم )جب ل احرت مل   (
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ةددددددملا ادددددد  ا ا ددددددف : احرت ددددددمل  وقددددددب رواه . «جسييييييم  فيييييييم أبييييييَله
 . (9)صح ح

* * * * * 
(18) 

 باب
 واننْوييِر ن لايي ن يياييْوما اْلِديااماييِ  ِكْاابُييا يياْلدايياهن ماْنشنييونُا: قددد  ال تعددبع

 . [96: ااسااء]
يا : قب  ال تعبع واونِبعا اْلِكْاابن فياْياراا اْلمنْجرِِمينا منْشِفِدينا ِمم 
ُْ ِفيِ  واييادنولنواا يا  ِبييرا ُْ واَلا كا ا اْلِكْاياِب َلا يين اياِدنن  ايِ يرا ا وايْيلاْياناا مااِل ها ا

يييُدا ِا أاحا يييدنوا مايييا عاِملنيييوا حااِبيييُرا واَلا ياْمِليييمن نابدييي  ِإَل  أاْحصاييياهاا واواجا
 . [51: احلأف]

ييُرا يياييراهن : وقددب  تعددبع ييْ ْا ٍْ ِم ْيداييالا عان ْأ  يي ييْن يياْعما ٍْ * فاما يي واماييْن يياْعما
ًرا يياراهن مِ  ُا  . [1 - 7: احلحلحة]  ْيداالا عان ْأ 

ليييَّل أحييد »: قددب   ددف  ب شددة رعدد  ال  نأددب أد رسددد  ال 
 . «يحاَب يوم الديام  إَل هلِ

ِيي ا  : أحدد ا قدد  قددب  ال تعددبع،  ددب رسددد  ال: فقلدد  فامام ييا ماييْن أنَو
يابُا ياِسييرُ * ِكْاابا ن بِياِميِنِ   َايبن ِحسا ْا ينحاا  - 7: النشدقب ]؟ افاساْو

 إنمييا علييِ العييريم وليييَّل أحييد ينيياَ »: فقددب  رسددد  ال [ 1

                              
(  (.6597رقم )احرت مل   (
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 . (9) تفإل  ل  . «الحساب يوم الديام  إَل ع ب
* * * * * 

(19) 
 باب اْليماا بالمي اا

ِْ ماوااؤِيننيييي ن : قددددب  ال تعددددبع ييييْن  يادنلايييي ييييقد فاما واالْييييواْؤان يياْومائِيييي أ اْلحا
ِا هنمن اْلمنْفلِ  ِسيرنوا * حنواا فامنولاِئ ْا ِا ال يِ ينا  ِْ ماوااؤِينن ن فامنولاِئ ف  ْا واماْن 

 . [1 – 1: ا  ااف] أانْيفنساهنْم ِبماا كااننوا ِبآايااَِناا ياْمِلمنواا 
ييْوِم اْلِديااماييِ  فاييَلا َنْملاييمن : وقددب  تعددبع ييوااؤِينا اْلِدْسيي ا لِييا واناّضاييعن اْلما

ييااا ِم ْيدايي ِإْا كا ييْيُئا وا ُا ييا واكافاييى بِناييا نياْفييٌَّل  ناييا ِبها ياييْ ييْردالأ أَا ْا ب يي أ ِمييْن  الا حا
ِبينا  َِ ا  . [57: ا ن  بء] حا

إنيييي  ليييييمَ  »: و دددف أي ةا دددداة رعددد  ال  ندددد   دددف رسددددد  ال 
الرجٍ العميم السمين يوم الديام م َل يي ا عنيد اهلل جنياه بعوبي م 

 . (6) تفإل  ل  . «افاَلا ننِديمن لاهنْم يياْوما اْلِديااماِ  واْؤنُ : اَرؤوا
قددب  : و ددف   دد  ال  ددف  مدداو  ددف احعددبص رعدد  ال  نأمددب قددب 

َْى»: رسدد  ال  فيوبيع  بالرجيٍ َوبع المواؤين ييوم الديامي  فيي
: قدددب ، «فييي  كفييي م فيوبيييع ميييا أحصيييى عليييي  فْماييييٍ بييي  الميييي اا

فيبعيي  بيي  إلييى النييانم فيي عا أدبييير بيي  إعا  ييامح يصيييح ميين عنيييد »
َْى ببّطاَي   َل: الرحمن يدول َعجلوا َل َعجلوا ف ن  َد بد  لي م فيي

                              
(  (.6172رقم )، و  لم (906رقم )اح خبر   (
(  (.6715رقم )، و  لم (5761رقم )اح خبر   (
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َل إلييي  إَل اهللم فْوبيييع ميييع الرجيييٍ فييي  كفييي  حْيييى َمييييٍ بييي  : فيهيييا
 . (9)رواه اا بم أمح  وسن ه ا ف. «المي اا

كلمْياا »: قدب  رسدد  ال : و ف أي ةا اة رع  ال  ن  قب 
ليرحمنم ْفيفْاا على اللساام  ديلْاا ف  المي اام حبيبْياا إليى ا

 . (6) تفإل  ل  . «َبحاا اهلل وبحمدهم َبحاا اهلل العميم
* * * * * 

(21) 
 باب اْليماا بالحوي

ييْو يارا : قددب  ال تعددبع ناييا ا اْلكا ييرْ * ِإن ييا أاْعّطاييْ ِا وااْنحا ٍي ِلرابييي  فاصايي
 . [6 - 9: احلد ا]

 ددن أرأانددب      نمددب رسددد  ال :  ددف أنددا رعدد  ال  ندد  قددب 
 .     ا  ف    فبءة مث رفل رأس    ت مباد ج

أن لييييِ عليييي   ظنفييييا »: قددددب ؟  ددددب أعددددحلك  ددددب رسددددد  ال: قلنددددب
يْو يارا *  ِبْسيِم الل يِ  الير ْحماِن الير ِحيمِ : فقداأ «َوْن نايا ا اْلكا * ِإن يا أاْعّطاييْ

ِا وااْنحاْر  ٍي ِلرابي ِا هنوا اْْلابْيْيارن * فاصا انِئا ُا  . [6 - 9: احلد ا]. ِإا  
: قدددب . ال ورسددددح  أ لدددم: قلندددب؟ «أَيييدنوا ميييا الكيييو ر»: مث قدددب 

ف ن  نهر وعدني  نب  علي  ْير ك يرم وهو حوي َيرد عليي  أمْي  »
نبي م : يوم الديام م ظنيْ  عدد النجومم فيوْلج العبد منهمم فيمَول

                              
(  (.6/669)اد ن   (
(  (.6215رقم )، و  لم (2502رقم )اح خبر   (
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، رواه   ددلم. «إنييِ َل َييدن  مييا أحييد وا بعييد : ميين أمْيي م فيدييول
 . (9)واحن ب  ، لاول وأ د، واا بم أمح 

 (21) 
 باب اْليماا بالصراُ

ُْْمييا : قددب  ال تعددبع ِا حا ييااا عالاييى نابييي ييا كا ِإْا ِمييْنكنْم ِإَل  وااِندنها وا
يا ِجِ يًيا* ماْدِّضًيا  :  دام]  نم  نينناجي  ال يِ ينا اَي دايْوا واناي انن الم ياِلِمينا ِفيها
79 - 76] . 

سييييير ويّضيييييرب ج»: سدددددع   احطد ددددداو  اددددد  ا أي ةا ددددداة وأي 
ييٍ يومئيي  اللهييم َيييلم : جهيينم فييمكوا أول ميين يجييي م ودعييياال الَر

َلمم وب  كَلليب م ٍ ُو  السيعداام أميا نأييْم ُيو  السيعداا؟ 
ف نهيا م يٍ ُيو  السيعداام غيير »: قدب ،  لى  ب رسدد  ال: قبحدا، «

أنها َل يعلم َدن عممها إَل اهلل َعالىم فْوّط  النيا  بمعميالهمم 
و  دددددا  «... نهم الموبيييييق بعملييييي م ومييييينهم المويييييردل  يييييم ينجيييييومييييي

 . (6) تفإل  ل  . احل  ا
ييييا: وقددددب  ا ددددف   ددددعدل رعدددد  ال  ندددد  ِإْا ِمييييْنكنْم ِإَل  وااِندنها ، وا

فتمددددا احط قددددة ا وع  ، اح ددددااى  لددددى جأددددنم  ثددددا ادددد  اح دددد ف": قددددب 
واحاا عدددددة  دددددهللجدل ، واحثبحثدددددة  دددددهللجدل ا  دددددا، واحثبن دددددة  دددددبحا ح،  دددددبحرب 
رواه ا دددددف . "احلأدددددم سدددددلم سدددددلم: مث ميددددداود واد  لدددددة  قدحددددددد، اح أدددددب م

                              
( رقم )، واحن ب   (715رقم )، وسنف أي لاول (6/906)، اد ن  (500رقم )  لم  (

106.) 
(  (.916، 916رقم )، و  لم (6596، 6599رقم )اح خبر   (
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 . (9)جا ا
* * * * * 

(22) 
 باب اْليماا بالجن  والنان وأبديْهما

ن ييي أ عاْربنيييهاا  : قدددب  ال تعدددبع يييْم واجا ْأ ِميييْن نابيكن ييياِبدنوا ِإلايييى ماْ ِفيييرا َا
يييماااِل وااْْلاْنِي أنِعيييد ْت لِل يييِ ينا ظا  ِا كاعاييْرِي الس  يييِلِ  عالِييي َن ماننيييوا بِالل يييِ  وانن

ٍِ اْلعاِمييييمِ  ييياالن واالل ييي ن عنو اْلفاّْضييي َِييييِ  مايييْن ياشا ْْ ٍن الل يييِ  يين : احل  ددد ] فاّْضييي
69] . 

ِييي  : وقددب  تعدددبع فايييِ ْا لايييْم َياْفعالنيييوا والايييْن َياْفعالنيييوا فاييياَي دنوا الن يييانا الْ 
َنودنهاا الن ا ن وااْلِحجااناْن أنِعد ْت لِْلكا   . [65: اح قاة] اِفرِينا وا

يييا ؤاِفييييٌر : وقدددب  تعدددبع يييْم ِفيها يييدنوا فاِفييي  الن ييياِن لاهن ُا فامام يييا ال يييِ ينا 
ييِهيٌق  ُا يياالا * وا ُا ِِ الس ييماوااتن وااْْلاْنين ِإَل  ماييا  ييا ماييا داامايي الِييِدينا ِفيها ْا

يييا ينرِييييدن  ِا فياع ييياٌل ِلما ِا ِإا  ناب ييي يييعِ * نابدييي َن ن يييِ  واأام يييا ال يييِ ينا  دنوا فاِفييي  اْلجا
ِا عاّطايااُل  ياالا نابدي ُا ِِ الس يماوااتن وااْْلاْنين ِإَل  مايا  يا مايا دااماي اِلِدينا ِفيها ْا

را ماْج نوعأ   . [901 - 902: ةدل] غاييْ
: قدددددب  و دددددف  مدددددااد  دددددف ا دددددن رعددددد  ال  نددددد   دددددف احنددددديب 

االعِ ف  الجن  فرأيِ أك ر أهلها الفدراالم واالعِ على النان »
 . (6) تفإل  ل  . «يِ أك ر أهلها النساالفرأ

                              
(  (.92/990)تف ري احطرب   (
(  (.6767رقم )، و  لم (6659رقم )اح خبر   (
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إعا »: قددب  رسددد  ال : و ددف ا ددف  مددا رعدد  ال  نأمددب قددب 
 ان أهيٍ الجني  إليى الجني م وأهيٍ النيان إليى النيانم جي ال بيالموت 

يييا أهييٍ : حْييى يجعييٍ بييين الجنيي  والنييان  ييم ييي بحم  ييم ينيياد  منيياد
ن  فرحيا إليى الجن  َل موتم يا أهٍ النان َل موتم في داد أهٍ الج

 . (9) تفإل  ل  . «فرحهمم وأهٍ النان ح نا إلى ح نهم
* * * * * 

(23) 
 باب اْليماا بالددن

لاْدناييياهن ِبدايييدانأ : قدددب  ال تعدددبع ْا يييْ الأ  ُا   ٍ ييي وامايييا أاْمرننايييا ِإَل  * ِإن يييا كن
لاْمييحأ بِاْلباصاييِر  ٌْ كا ٍْ ِميي* وااِحييدا يي يييااعاكنْم فياها ُْ * ْن منييد ِكرأ والاداييْد أاْهلاْكناييا أا

يْ الأ فياعالنيوهن ِفي  ال دبنيِر  ُا ٍد  ِبييرأ منْسيْاّطارٌ * واكن ٍد  ايِ يرأ واكا : احقمدا] واكني
51 - 56] . 

هن مافااَِحن اْل اْيِب َلا يياْعلامنهاا ِإَل  هنوا وايياْعلايمن مايا : وقب  تعدبع واِعْندا
َاييي أ إِ  يييري وااْلباْحيييِر وامايييا َاْسيييدن ن ِميييْن وانا ب ييي أ ِفييي  ِفييي  اْلبيا يييا واَلا حا َل  يياْعلامنها

: ا نعدبم]  نلنمااِت اْْلاْنِي واَلا ناْابأ واَلا يااِبَّلأ ِإَل  ِف  ِكْايابأ منبِيينأ 
51] . 

ماييييا أا اييييابا ِمييييْن منِصيييييبا أ ِفيييي  اْْلاْنِي واَلا ِفييييي  : وقددددب  تعددددبع
راأاهاا ِإا   ٍِ أاْا نيابيْ ِا عالاى الل يِ  ياِسييٌر  أانْيفنِسكنْم ِإَل  ِف  ِكْاابأ ِمْن َياْب عاِل

يييا ظاَاييياكنْم واالل ييي ن َلا *  يييوا ِبما يييْوا عالايييى مايييا فاييياَاكنْم واَلا َياْفراحن َا يييْ  َلا َاْم ِلكا
                              

(  (.6150رقم )، و  لم (2551رقم )اح خبر   (
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ٍ  منْوْاالأ فاونونأ   . [66 - 66: احل   ] ينِحبد كن
 نددك حددف ،  ددب  ددي": قددب    ددبلة  ددف اح ددب   رعدد  ال  ندد  ل ندد 

و دددب ،  دددب أصدددب ك ك  لدددف ح خط دددك جتددد  طعدددم ااميدددبد ادددل تعلدددم أد
إا أول مييا »:  قددد  مسعدد  رسددد  ال ، أخطددهللك ك  لددف ح  دد  ك
: نب وميياعا أكْييب؟ َييال: اكْييبم َييال: ْلييق اهلل الدلييمم فدييال ليي 

 . «اكْب مدادير كٍ ُ ال حْى َدوم الساع 
من مات على غيير هي ا »:  قد   ب  ي  ين مسع  رسد  ال 

 . (9)لرواه أ د لاو . "«فليَّل من 
مسعد  : و ف     ال  ف  مداو  دف احعدبص رعد  ال  نأمدب قدب 

كْيييب اهلل مديييادير الوَلميييق َبيييٍ أا يوليييق »:  قدددد  رسدددد  ال 
. «وعُر  على الماال: السموات واْلني بومسين أل  َن م َال

 . (6)رواه   لم
كيييٍ »: قدددب  رسدددد  ال : و دددف ا دددف  مدددا رعددد  ال  نددد  قدددب 

 . (6)رواه   لم. «والكيَّل ُ ال بددنم حْى العج 
ْلق اهلل َبان  »: قب  و ف أي ةا اة رع  ال  ن   ف احنيب 

هيييا وأ رهيييا عيييالى كيييٍ دابييي م وكْيييب أجلهيييا ونَؤ ، رواه أ دددد  علددد . «َو
 . (5)وسن ه صح ح، واحطحبو ، واح  ندر    اجملبح ة

                              
(  (.5700رقم )اح نف  (
(  (.6256رقم )  لم  (
(  (.6256رقم )  لم  (
(  (.6/601) عبين ا  بر  (
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* * * * * 
(24) 

 باب بياا أا الهدا والّضَلل بيد اهلل َعالى
ييْم ياْجعاْليي ن عالاييى : تعددبعقددب  ال  ييِم الل يي ن ينّْضييِلْل ن واماييْن ياشا ماييْن ياشا

ُأ منْسْاِديمأ   . [61: ا نعبم] ِ راا
يُنا فايِ ا  : وقب  ت برك وتعبع ِليِ  فيايراظاهن حاسا َنوالن عاما أافاماْن ؤنيينا لا ن 

ياالن فاييَلا َايْ هاْب  يياالن وايياْهيِد  مايْن ياشا ٍد مايْن ياشا ِا عالاييْيِهْم الل ي ا ينِّضي نياْفسني
 . [1: فبطا] حاسارااتأ 

ييْن ينيييِرِد الل ييي ن أاْا ياهِديايي ن ياْشيييراْه  ايييْدناهن : وقددب  ت ددبرك وتعدددبع فاما
يا ياص يع دن  ٍْ  اْدناهن باييييُدا حاراُجيا كامان ما ِم واماْن ينِرْد أاْا ينِّضل  ن ياْجعا َلا َْ ِلْْلِ

 . [965: ا نعبم] ِف  الس مااالِ 
   ال  دف  مداو  دف احعدبص رعد  ال  ند  أند  مسدل رسدد  و ف  

إا َلييوب بنيي  ظدم كلهييا بييين أ ييبعين ميين أ ييابع »:  قددد  ال 
 . «الرحمن كدلب واحدم يصرف  حي  يشاال

اللهييم مصييْر الدلييوب  ييْر َلوبنييا »: مث قددب  رسددد  ال 
 . (9)رواه   لم. «على ااعِْ

  ددعدل رعدد  ال  ندد   و ددف  ددب ا  ددف وا لددة أندد  مسددل   دد  ال  ددف
 . "واح ع    ف وا ظ  غريه، احشق   ف شق     طف أ  ":  قد 

                              
(  (.6255رقم )  لم  (
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امل فة  ف أسد   :  قب  ح  فهللتى رج   ف أصحب  رسد  ال 
و  ف  شقى رجا ": احغفبر  فح     ملحك  ف قد  ا ف   عدل فقب 

 . "؟  غري  ما
 فددمين مسعدد  رسددد  ال ؟ أتعجددب  ددف  حددك": فقددب  حدد  احاجددا

إعا مر بالنّطف   نْاا وأنبعوا ليل  بع  إليها ملكا فصونها »: د  ق
لق َمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعمامهام  م يدول يا نب : ْو

ييا : أعكر أم أن ى؟ فيدّض  نبِ ميا ُياالم ويكْيب المليِ  يم يديول
يا نبم : نبم أجل م فيدول نبِ ما ُاالم ويكْب الملِ  م يدول

يي م فيدّضيي  نبييِ مييا ُيياالم ويك ْييب الملييِم  ييم يويير  الملييِ نَؤ
رواه . «بالصييييحيف  فيييي  يييييدهم فييييَل ي يييييد علييييى مييييا أميييير وَل يييييند 

 . (9)  لم
* * * * * 

(25) 
 باب

ْن الس يْواِل : قد  ال تعبع الم انيينا بِالل يِ   اين  الس يْواِل عالايْيِهْم داامِيرا
يين   ييْم جاها يياالاْت ماِصيييُراواغاِّضييبا الل يي ن عالاييْيِهْم والاعايينياهنْم واأاعاييد  لاهن َا  ما وا

 . [2: احفتح]
اِهِلي ييِ  ييادنولنييواا : وقدحدد  تعددبع ييقي  ايين  اْلجا ييرا اْلحا يامنندييواا بِالل ييِ  غاييْ

ٍْ ِإا  اْْلاْميييرا كنل ييي ن لِل يييِ  ينْوفنيييواا ِفييي   َنييي يييْ الأ  ُا ٍْ لانايييا ِمييينا اْْلاْميييِر ِميييْن  ييي ها
                              

(  (.6255رقم ) لم   (
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ِا ييادنولنييواا  ييْ اٌل ماييا  أانْيفنِسييِهْم ماييا َلا يينْبييدنواا لايي ُا ييااا لاناييا ِميينا اْْلاْمييِر  لاييْو كا
ٍن  ْْي ٍْ لاْو كنْنْنْم ِف  بينينوَِكنْم لابيايراؤا ال يِ ينا كنِْيبا عالايْيِهمن اْلدا َن َنِْْلناا هااهنناا 

 . [955: آ   مااد] ِإلاى ماّضااِجِعِهمْ 
ق دا وفبتد   دث    مسعد  احنديب : و ف جب ا رع  ال  ن  قدب 

ن»:  قدددددد  رواه . «أحيييييدكم إَل وهيييييو يحسييييين بييييياهلل المييييين َل يميييييَو
 . (9)  لم

يبعييي  كيييٍ »:  قدددد  مسعددد  احنددديب : و نددد  رعددد  ال  نددد  قدددب 
 . (6)رواه   لم. «عبد على ما مات علي 

* * * * * 
(26) 

حريم اَلعْراي  باب وجوب الْسليم للددن َو
ِمْن  ماا أا اابا ِمْن منِصيبا أ ِإَل  بِِ ْعِا الل  ِ : قب  ال تعبع ْْ وامايْن ييني

ُاْ الأ عاِليمٌ  ٍي   . [99: احتغب ف] بِالل ِ  يياْهِد َياْلبا ن واالل  ن ِبكن
 و ف   بلة  ف اح ب   رع  ال  ن  أد رج  أتدى  ع احنديب 

 . ؟أ  احعما أفضا،  ب نيب ال: فقب 
صديق ب م وجهاد ف  َبيل »: قب   . «اْليماا باهلل َو
السيييييماح  »: قدددددب ، ك  دددددب رسدددددد  الأر ددددد  أةددددددد  دددددف  حددددد: قدددددب 
 . «والصبر

                              
(  (.6177رقم )  لم  (
(  (.6171رقم )  لم  (



 56 حالمنهج الصحي
 

َل َيييْهم اهلل »: قدددب ، أر ددد  أةددددد  دددف  حدددك  دددب رسدددد  ال: قدددب 
: قددب  اح دصددري ، رواه اا ددبم أمحدد . «َعييالى فيي  ُيي ال َّضييى لييِ بيي 

 . (9)رواه احطرباين    عجم   مسنبل ف أا مهب ا ف
: قددب  رسددد  ال : و ددف صددأ ب  ددف سددنبد رعدد  ال  ندد  قددب 

ْمنم عجب» ْمنم إا أميره كلي  ْييرم ولييَّل عليِ إَل للمي ا ْلمر المي
إا أ يييابْ  َيييراال ُيييكر فكييياا ْييييرا لييي م وإا أ يييابْ  بيييراال  يييبر 

 . (6)رواه   لم. «فكاا ْيرا ل 
* * * * * 

(27) 
 باب ْلق أفعال العباد

ْ الأ : قب  ال تعبع ُا ٍي  اِلقن كن ْا  . [26: احل ا] الل  ن 
ْم َياْدْينلنيييوهنْم والاِكييين  الل ييي ا َيايييْيالاهنْم وامايييا فيالاييي: وقدددب  ت دددبرك وتعدددبع

ِا والاِكن  الل  ا ناماى ِا ِإْع ناماْي  . [97: ا نفب ] ناماْي
لنييييواا : وقددددب  ال تعددددبع ييييْم واماييييا َياْعما لاداكن ْا : اح ددددبفبم] واالل يييي ن 

12] . 
ردوا َياْولاكنْم أاِو اْجهارنوا ِبِ  ِإن  : وقب  ال تعبع َِ اِت واأا  ن عاِلييٌم بِي ا

ِبيييرن * الصدييدنوِن  لاييقا واهنييوا الل ِّطييي ن اْلوا ْا  96: ادلددك] أاَلا يياْعلاييمن ماييْن 
- 95] . 

                              
(  (.9/51) حتبف ا رية  (
(  (.6111رقم )  لم  (
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إا اهلل »: قدددب  رسدددد  ال : و دددف امل فدددة رعددد  ال  نددد  قدددب 
وا دف ، رواه اح خبر    خلإل أفعب  احع بل. «يصنع كٍ  انع و نعْ 

 . (9)أي  بصم و ريمهب
* * * * * 

(28) 
 باب المشيئ  واْلنادْ

يييااا : قددب  ال تعددبع يياالا الل يي ن ِإا  الل يي ا كا يياالنواا ِإَل  أاْا ياشا واماييا َاشا
 . [60: اان بد] عاِليُما حاِكيُما
ياالا الل ي ن لاجاماعاهنيْم عالايى اْلهنيداا فايَلا َاكنيونان  : وقب  تعبع ُا والايْو 
  .[65: ا نعبم] ِمنا اْلجااِهِلينا 

ِم : وقددب  تعددبع ييَلا َْ ييْن ينييِرِد الل يي ن أاْا ياهِديايي ن ياْشييراْه  اييْدناهن ِلْْلِ فاما
ٍْ  اْدناهن بايييُدا حاراُجا  . [965: ا نعبم] واماْن ينِرْد أاْا ينِّضل  ن ياْجعا

يييمن اْلعنْسيييرا : وقدددب  تعدددبع يييمن اْلينْسيييرا واَلا ينرِييييدن ِبكن  ينرِييييدن الل ييي ن ِبكن
 . [915: اح قاة]

قددب  احندديب ، و ددف أي قتددبلة رعدد  ال  ندد  اددن نددب دا  ددف اح دد ة
 :«فقضددا ، «إا اهلل َبض أنواحكم حين ُاالم وندها حين ُياال

رواه . وا  ضددد  ف دددلى، وتدعددد وا  ع أد طلعددد  احشدددما، اددددا جأم
 . (6)اح خبر 

                              
(  (.651رقم )، واح نة ل ف أي  بصم (997رقم )خلإل أفعب  احع بل  (
(  (.515رقم )اح خبر   (
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* * * * * 
(29) 

 باب لواؤم اْليماا وبّطَلا م هب المرجئ 
ٍا اْلماْشييِرِا لايي: قددب  ال تعددبع َِبايي ْيَّلا اْلبِيير  أاْا َينوالدييوا ونجنييوهاكنْم 

ييييِ   ِمكا ييييِر وااْلماَلا ِْ ييييْوِم اْقا ْ ييييِرِب والاِكيييين  اْلبِيييير  ماييييْن ظامايييينا بِالل ييييِ  وااْلييا وااْلما
يييالا عالايييى حنبييييِ  عاِو  اْلدنْربايييى وااْلياْاييياماى  وااْلِكْاييياِب واالن ِبيييييينا واظاَايييى اْلما

ييياكِ  ْا وااْلماسا َاييياما الص يييَلا َاييياِب واأا يييامِِلينا واِفييي  الري ٍِ واالس  يييِبي ينا واابْييينا الس 
يااِل  َا يدنوا واالص ياِبرِينا ِفي  اْلباْم ْا وااْلمنوفنيواا ِبعاْهيِدِهْم ِإعاا عااها يا واظاَاى ال  كا

ِا هنيمن اْلمن  َنوا واأنولائِي ِا ال ِ ينا  ايدا  ْي دنيواا واالّض ر ااِل واِحينا اْلباْمِ  أنولاِئ
 . [977: اح قاة]

ْمنم »: قدب  و ف أي شا ح رع  ال  ند  أد احنديب  واهلل َل يي
ْمن ْمنم واهلل َل ي الي   »: قدب ؟  ف  دب رسدد  ال: ق ا، «واهلل َل ي

 . (9) تفإل  ل  . «َل يممن جانه بوامد 
مين كياا »: قب  رسدد  ال : و ف أي ةا اة رع  ال  ن  قب 

ْمن بييياهلل وال ْمن بييياهلل يييي ْع  جيييانهم ومييين كييياا يييي ييييوم اقْييير فيييَل يييي
ي  ؟ و دب جب لتد   دب رسدد  ال: قدب  «واليوم اقْر فليكرم بيف  جامَ 

يييوم وليليي م والّضييياف   َل يي  أيييامم فمييا كيياا وناال علييِ فهييو »: قددب 
ْمن بيياهلل واليييوم اقْيير فليدييٍ ْيييرا أو   ييدَ  علييي م وميين كيياا ييي

                              
(  (.51رقم )، و  لم (2091رقم )اح خبر   (
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 . (9) تفإل  ل  . «ليصمِ
قددددب  حدفدددد    دددد   با رعدددد  ال  نأمددددب أد احندددديب و ددددف ا ددددف   دددد

وظميييركم باْليمييياا بييياهلل وحيييدهم أَيييدنوا ميييا اْليمييياا بييياهلل »: احقدد ا
 . ال ورسدح  أ لم: قبحدا «وحده؟ 
ول اهللم وإَيام »: قب  ُهادْ أا َل إل  إَل اهللم وأا محمدا َن

عّطييييوا الومييييَّل ميييين  الصييييَلْم وإيْيييياال ال كيييياْم و ييييوم نمّضيييياام َو
 . (6)تفإل  ل   . «الم نم

َل ي نيييي  »: قددددب  احندددديب : و ددددف أي ةا دددداة رعدددد  ال  ندددد  قددددب 
ْمنم وَل يشرب الومر حيين يشيربها وهيو  ال ان  حين ي ن  وهو م
ْمنم وَل ينْهييب نهبيي  يرفييع  ْمنم وَل يسييرا حييين يسييرا وهييو ميي ميي

ْمن رواه اح خدبر  . «النا  إليي  فيهيا أبصيانهم حيين ينْهبهيا وهيو مي
 . (6)و  لم

 أت دد  رسددد  ال : رن ددف احعق لدد  رعدد  ال  ندد  قددب  و ددف أي
أما ميرنت بيمني »: قب ؟   ف حي   ال اددتى،   ب رسد  ال: فقل 

: قددب ، نعددم: قلدد ، «ميين أنبييِ مجدبيي   ييم مييرنت بهييا موصييب ؟ 
أا »: قددددب ؟ و ددددب ااميددددبد،  ددددب رسددددد  ال: قلدددد ، «كيييي لِ النشييييون»

 م وأا محميييدا عبيييده َشيييهد أا َل إلييي  إَل اهلل وحيييده َل ُيييريِ لييي
يييول  أحيييب إلييييِ مميييا َيييواهمام وأا  يييول م وأا يكيييوا اهلل وَن وَن

                              
(  (.57رقم )  لم ، و (5915رقم )اح خبر   (
(  (.97رقم )، و  لم (56رقم )اح خبر   (
(  (.57رقم )، و  لم (6575رقم )اح خبر   (
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َحيرا بالنييان أحييب إليييِ ميين أا َشيير  بيياهللم وأا َحييب غييير ع  
نسييب َل َحبيي  إَل هللم فيي عا كنييِ كيي لِ فدييد دْييٍ حييب اْليميياا 

 . «ف  َلبِ كما دٍْ حب الماال للممآا ف  اليوم الدامُ
 ؟  هللد أ لم أين    ف   ف ي،   ب رسد  ال: قل 
ما من أمْ  أو ه ه اْلم  عبد يعمٍ حسن م فيعلم أنها »: قدب 

حسن م وأا اهلل ع  وجيٍ جاؤيي  بهيا ْييرام وَل يعميٍ َييئ م فييعلم 
أنها َيئ  ويسْ فر اهلل عي  وجيٍ منهيام ويعليم أني  َل ي فير إَل هيوم 

ْمن  . (9)رواه اا بم أمح . «إَل وهو م
* * * * * 

(31) 
 سام الْوحيدباب أَ

ٍْ أاعنييوعن بِيييرابي الن يياِ  : قددب  ال تعددبع ِِ الن يياِ  * َنيي ِإلايييِ  * ماِليي
 . [6 - 9: احنبا] الن ا ِ 

ييييمااوااِت وااْْلاْنيا : وقددددب  تعددددبع لاييييقا الس  ْا ييييماْلْياهنْم ماييييْن  َا والاييييِئْن 
لاداهنن  اْلعا ِي ن اْلعاِليمن  ْا  . [1: احلخاف] لاييادنولنن  

ييييْم : عوقدددب  تعددددب لاداكن ْا ييييمن ال ييييِ    ييييا الن ييييا ن اْعبنييييدنوا ناب كن ياييييا أاييدها
يا * واال ِ ينا ِمْن َياْبِلكنْم لاعال كنْم َياْي دنواا  ُُ ٍا لاكنيمن اْْلاْنيا ِفراا ال يِ   جاعاي

يرااِت ِنْؤَُيا  را ا بِيِ  ِمينا ال  ما ْْ واالس مااالا بِنايااُل واأانْيي الا ِمينا الس يماااِل مايااُل فايما
ْنْم َياْعلامنواا  اُدا واأانْي  . [66 - 69: اح قاة] لاكنْم فاَلا َاْجعالنوا لِل ِ  أاْندا

                              
(  (.5/99)اد ن   (
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ِن : وقب  تعبع ٍْ ماْن يياْرؤنَنكنْم ِمنا الس يماااِل وااْْلاْنِي أام يْن ياْمِلي َن
ِا  ييي ِِ واينْويِر ن اْلما يي ِمينا الس ْمعا وااْْلاْبصاانا واماْن ينْوِر ن اْلحا   ِمنا اْلما

ٍْ أافايَلا َياْي دنيواا  يييادنولنواا الل ي ن فيادني بييرن اْْلاْميرا فاسا ِلكنمن * اْلحا ي واماْن يندا فاي ا
لن فايييمان ى َنْصيييرافنواا  يييقي ِإَل  الّض ييَلا يياعاا بياْعيييدا اْلحا يييقد فاما يييمن اْلحا  الل يي ن نابدكن

 . [66 - 69:  دنا]
ييييييرنكنْم ِفييي : وقددب  تعدددبع يييوا ال يييِ   ينسا ْ يييى ِإعاا   هن يييري وااْلباْحيييِر حا اْلبيا

ييا نِيييٌح  ييا جااالاَْيها ييراْينا ِبِهييْم بِييرِيحأ ااييبايي أ وافارِحنييوا ِبها ِِ واجا ْنْم ِفيي  اْلفنْليي ْنيي كن
ٍي ماكاااأ وا اندوا أاني هنْم أنِحي ا ِبِهْم داعايونا  عااِ ٌ  واجااالاهنمن اْلماْو ن ِمْن كن

ِ ِه لاناكنونان  ِمينا الش ياِكرِينا الل  ا منْوِلِصينا لا ن الديينا لا  ْيْياناا ِمْن ها ِئْن أاْنجا
ييقي *  ييْم ييابيْ نييواا ِفيي  اْْلاْنِي ِب اْيييِر اْلحا يياهنْم ِإعاا هن ييا أاْنجا :  دددنا] فيالام 
66 - 66] . 

يييييوا الييييير ْحمانن : وقدددددب  تعدددددبع يييييْم ِإلايييييٌ  وااِحيييييٌد َلا ِإلاييييي ا ِإَل  هن ِإلاهنكن وا
 . [926: اح قاة] الر ِحيمن 

يا واعاننوا ال يِ ينا : وقب  تعبع يمااالن اْلحنْسيناى فاياْدعنوهن ِبها َْ والِل ِ  اْْلا
لنييييواا  يييياننوا يياْعما ييييينْج اْواا ماييييا كا َا امِِ   ييييما َْ : ا  ددددااف] يينْلِحييييدنواا ِفيييي  أا

910] . 
 بد  قد    ا قبم   و ف ا ف   با رع  ال  ن  أد رسد  ال 

اللهيييييم ليييييِ الحميييييدم أنيييييِ نيييييون »:  ع اح ددددد ة  دددددف جددددددف احل دددددا
السييماوات واْلنيم ولييِ الحمييدم أنييِ نب السييماوات واْلني 
ولييِ الحييقم ولديياؤ   وميين فيييهنم أنييِ الحييقم ووعييد  الحييقم َو
حقم والجن  حقم والنان حقم والسياع  حيقم اللهيم ليِ أَيلمِم 
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وبيييِ ظمنيييِم وعلييييِ َوكليييِم وإلييييِ أنبيييِم وبيييِ ْا يييمِم 
وأْرتم وأَيرنت وأعلنيِم وإليِ حاكمِم فاغفر ل  ما َدمِ 

 . (9) تفإل  ل  . «أنِ إله  َل إل  إَل أنِ
أ  ،  دددب رسدددد  ال: و دددف ا دددف   دددعدل رعددد  ال  نددد  قدددب  رجدددا

: قدب ، «أا َيدعو هلل نيدا وهيو ْلديِ»: قدب ؟ احملنب أ رب  ند  ال
مث : قدددب ، «أا َدْيييٍ وليييد  موافييي  أا يّطعيييم معيييِ»: قدددب ؟ مث أ 
: فهللنل  ال  ل وجدا ت د  قأب، «ان وأا َ ان  حليل  ج»: قب ؟ أ 
 را واَلا يياْدْينلنواا الني ْفَّلا ال ِْ  حار ما ْا واال ِ ينا َلا ياْدعنواا ماعا الل ِ  ِإلاُها ظا

ِا يياْليييقا أا ااُميييا ٍْ عالِييي  تفدددإل . الل ييي ن ِإَل  بِييياْلحاقي واَلا يياْ ننيييواا وامايييْن يياْفعاييي
 . (6) ل  

* * * * * 
(31) 

 نى اْلل باب بياا مع
وفا  وهو المعبود ال   َمله  الدلوب حبا وعَل ْو

ييييوا اليييير ْحمانن : قدددب  ال تعدددبع ييييْم ِإلاييييٌ  وااِحيييٌد َلا ِإلايييي ا ِإَل  هن ِإلاهنكن وا
 . [926: اح قاة] الر ِحيمن 

ْلناا ننوُحا ِإلايى َياْوِميِ  فيادايالا يايا َيايْوِم اْعبنيدنوا : وقب  تعبع َا لاداْد أاْن
ْن عالايْيكنْم عاي اابا ييايْومأ عاِمييمأ  الل  ا مايا يا ْا يرنهن ِإنيي  أا  لاكنيْم ِميْن ِإلاي أ غاييْ

                              
(  (.721رقم )، و  لم (9960رقم )اح خبر   (
(  (.12رقم )، و  لم (5577رقم )اح خبر   (
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 . [51: ا  ااف]
َاييالا ياييا َياييْوِم اْعبنييدنوا : وقددب   ددل وجددا ييوُدا  يياهنْم هن ْا ِإلاييى عاييادأ أا وا

رنهن أافاَلا َياْي دنواا   . [25: ا  ااف] الل  ا ماا لاكنْم ِمْن ِإلا أ غاييْ
يا ينْشيرِكنواا : وقب  تعدبع َنْبحاااا الل ِ  عام  رن الل ِ    أاْم لاهنْم ِإلاٌ  غاييْ

 . [56: احطدر]
دددددب خدددداو  ع انددددن  ددددا  و ددددف أي واقدددد  احل ثدددد  أد رسددددد  ال 

،  علقددددد  ل أدددب أسدددلحتأم،  ام أندددداى:  شدددجاة حلمشدددا ن  قدددب  هلدددب
؟ ىاجعددددا حندددب  ام أنددددداى  مددددب هلددددم  ام أندددددا،  ددددب رسددددد  ال: فقدددبحدا
يى»: احنيب : فقب  اجعيٍ لنيا : َبحاا اهللم ه ا كما َال َوم مَو

إلهيييا كميييا لهيييم ظلهييي م والييي   نفسييي  بييييده لْيييركبن َييينن مييين كييياا 
: واحرت دمل  وقدب ، وأ د  على، و    احانا ، رواه اا بم أمح . «َبلكم

 . (9)ا  ا ا ف صح ح
* * * * * 

                              
( ، (9559رقم )، و  ن  أي  على (60726رقم )، اد نف (5/691)اد ن   (

 (.6919رقم )واحرت مل  
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(32) 
 باب وجوب حب اهلل َعالى

ع ف  الشر  اْلكبروأا من أحب مع  غير   ه فدد َو
اُدا : قددب  ال تعددبع واِميينا الن يياِ  ماييْن يياْ ِويي ن ِمييْن دنوِا الل ييِ  أانْييدا

ُادد حنًبا لِل  ِ   . [925: اح قاة] ينِحبدونياهنْم كاحنبي الل ِ  واال ِ ينا ظاماننوا أا
إِ : وقددددددب  تعددددددبع ييييييااا ظابايييييياؤنكنْم واأابْينايييييياؤنكنْم وا ٍْ ِإْا كا ييييييوااننكنْم َنيييييي ْْ

ا  َِجااناٌْ َاْوشاْواا كاسااداها ْنمنوهاا وا ْيارافيْ واأاْؤوااجنكنْم واعاِشيراَنكنْم واأاْموااٌل اَيْ
يِبيِلِ   َا يادأ ِفي   يوِلِ  واِجها َن واماسااِكنن َياْرباْونياهاا أاحاب  ِإلاْيكنْم ِمينا الل يِ  وانا

ْ ييى ياييْمَِ ا الل يي ن بِييماْمرِِه واال ييِدينا فياْياراب صنييوا حا َِ  ل يي ن َلا يياْهييِد  اْلداييْوما اْلفاا
 . [65: احتد ة]

قدددب  رسدددد  ال : و دددف   ددد  ال  دددف   دددبا رعددد  ال  نأمدددب قدددب 
 :« أحبوا اهلل لما ي  وكم من نعم م وأحبون  بحيب اهللم وأحبيوا

و ددملحك قددب  ، ا ددف  ا ددب: رواه احرت ددمل  وقددب . «أهييٍ بيْيي  لحبيي 
 . (9)صحح  ووافق  احملةيبورواه احلب م و ، احلبفظ ادل 

 يَلث مين كين فيي  »: قدب  و ف أنا رع  ال  ن   ف احنديب 
وجييد حييَلوْ اْليميياام أا يكييوا اهلل أحييب إلييي  ممييا َييواهمام وأا 
يحييب المييرال َل يحبيي  إَل هللم وأا يكييره أا يعييود بييالكفر كمييا يكييره 

 . (6) تفإل  ل  . «أا يد ْ ف  النان
                              

(  (.6711رقم )جب ل احرت مل   (
(  (.56رقم )،   لم (92رقم )اح خبر   (
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أحبييوا مييا »: قددب    خط تدد  و  ددا ا ددف  سددحب  أد رسددد  ال 
 . (9)رواه اح  أق . «أحب اهللم وأحبوا اهلل من كٍ َلوبكم
* * * * * 

(33) 
 باب َفسير العبادْ

يييْم : قددب  ال تعددبع لاداكن ْا يييا الن ييا ن اْعبنيييدنوا ناب كنييمن ال يييِ    يايييا أاييدها
يا ال يِ   جاعاي* واال ِ ينا ِمْن َياْبِلكنْم لاعال كنْم َياْي دنواا  ُُ ٍا لاكنيمن اْْلاْنيا ِفراا

يرااِت ِنْؤَُيا  را ا بِيِ  ِمينا ال  ما ْْ واالس مااالا بِنايااُل واأانْيي الا ِمينا الس يماااِل مايااُل فايما
ْنْم َياْعلامنواا  اُدا واأانْي  . [66 - 69: اح قاة] لاكنْم فاَلا َاْجعالنوا لِل ِ  أاْندا

ِإي ا ا نا : وقب  تعبع  . [5: احفبحتة] ْسْاِعينن ِإي ا ا نياْعبندن وا
ييييا عالايييي   أاْا : وقددددب  تعددددبع   ق ددددة  دسددددى ييييٌ  َامننيدها ِا نِْعما واَِْليييي

ٍا  راامِي َْ  . [66: احشعااء] عاب ْدتا باِن  ِإ
ي   تدا  ن     تدك ل   دبو  شد  ب  قب دا أد ‘ ب أنعم  : أ 

 . ت افأم    شب  أ مبحلم، جعل   ي  ساا  ا     ا حك وحقد ك
ِا اْلياِدينن : قب  تعبع ْ ى ياْمَِيا ِا حا  . [11: احلجا] وااْعبنْد ناب 

وةد    و ف أي أ د  رع  ال  ن  أد أ اا  ب  اض حاسد  
، أو  دب امد ،  ب رسدد  ال: سفا فهللخمل خبطبم نبقت  أو  ل ب أب مث قب 

احندديب فلددف : قدب ، و ددب   ب دد ين  دف احنددبر، أخدربين  ددب  قدا ي  ددف اجلندة
                              

(  (.501رقم )شعب ااميبد  (
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   قددب ، «لدييد وفييقم أو لدييد هييد »: مث قددب ، مث نظددا   أصددحب :

َعبييد اهلل َل َشيير  بيي  »: فقددب  احندديب ، فهلل ددبل: قددب : قلدد ؟   ددف
صيييٍ الييرحمم دع الناَييي  َْ  ال كيياْم َو ييي دييييم الصييَلْم َو . «ُيييئام َو

 . (9)واحلفظ د لم،  تفإل  ل  
ْلََلم بن  ا»: قدب  و ف ا ف  ما رع  ال  نأمب  ف احنيب 

علييى ْمييَّلم علييى أا يعبييد اهلل ويكفيير بمييا دونيي م وإَييام الصييَلْم 
واحلفددظ ،  تفددإل  ل دد . «وإيْيياال ال كيياْم وحييج البيييِم و ييوم نمّضيياا

 . (6)د لم
* * * * * 

(34) 
 باب

يِن ماا وا  ى ِبِ  ننوُحيا واال يِ   : قد  ال تعبع ُاراعا لاكنْم ِمنا الدي
ِا وامايييا وا  نايييا ِإلاْيييي ييْ يييوا أاْوحا يييى أاْا أاَِيمن يييى واِعيسا َا ناا بِيييِ  ِإبْييييرااِهيما وامنو   يييييْ

بينييرا عالاييى اْلمنْشييرِِكينا ماييا َاييْدعنوهنْم ِإلاْيييِ  الل يي ن  َنييوا ِفيييِ  كا الييديينا واَلا َياْيافار 
 . [96: احشدرى] ياْجْاِب  ِإلاْيِ  ماْن ياشااالن وايياْهِد  ِإلاْيِ  ماْن ينِنيبن 

ٍْ إِ : وقدب  تعدبع ْنْم َنِحبدييواا الل ي ا فاياَ ِبعنوِن  ينْحبِيْبكنمن الل يي ن َني ْني ْا كن
 . [69: آ   مااد] وايياْ ِفْر لاكنْم عنننوباكنمْ 
ييياكنْم عاْنييي ن : وقدددب  تعدددبع ييي نوهن وامايييا نياها يييولن فاون َن وامايييا ظاَاييياكنمن الر 

                              
(  (.96رقم )، و  لم (9612رقم )اح خبر   (
(  (.92رقم )،   لم (1رقم )اح خبر   (
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 . [7: احلشا] فاانْيْياهنوا
مين عميٍ عميَل »: قدب  و ف  ب شة رع  ال  نأب  ف احنيب 

 . (9)واحلفظ د لم،  تفإل  ل  . «ليَّل علي  أمرنام فهو ند
 . ل ن  وشا  : أ اه

 و ظندب رسدد  ال : و ف احعا بض  ف سبر ة رع  ال  ن  قب 
 ددب رسددد  : فقلنددب، احع دددد بو رفدد   نأدد،  د ظددة وجلدد   نأددب احقلددد 

أو ييييييكم بْديييييوا اهللم »: قدددددب ،  هللهندددددب  د ظدددددة  ددددددلو فهللوصدددددنب،  ال
والسيييمع والّطاعييي م وإا َيييمم ر علييييكم عبيييدم وأنييي  مييين يعييي  مييينكم 
يين  الولفيياال الراُييدين  بعييد  فسيييرا اَْْلفييام فعليييكم بسيينْ  َو
المهييديينم عّضييوا عليهييا بالنواجيي م وإييياكم ومحييد ات اْلمييون فيي ا  

ةدددملا اددد  ا : واحرت دددمل  وقدددب ، رواه أ دددد لاول. «كيييٍ بدعييي  بيييَلل 
 . (6)ا ف صح ح

* * * * * 
(35) 

 فسير َل إل  إَل اهللباب َ
ييوااالأ : قددب  ال تعددبع َا يي أ  ِلما ٍا اْلِكْايياِب َياعاييالاْوا ِإلاييى كا ٍْ ياييا أاْهيي َنيي

ْيُئا واَلا يياْ ِوي ا بياْعّضنيناا  ُا ناكنْم أاَل  نياْعبندا ِإَل  الل  ا واَلا ننْشِر ا ِبِ   نياناا وابياييْ بياييْ
يهادنوا بِمان يا منْسيِلمنواا بياْعُّضا أاْنباابُا ِمْن دنوِا الل ِ  فاِ ْا َياوا  ُْ  ل ْوا فيادنولنوا ا
                              

(  (.9791)، و  لم (6217رقم )اح خبر   (
(  (.6272رقم )جلب ل ، وا(5207رقم )اح نف  (
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 . [25: آ   مااد]

َاييْد : وقددب  تعددبع ِْ وا ييا عاييادأ ِإْع أانْيي انا َياْومايي ن بِاْْلاْحداييا ْا ييْر أا وااعْكن
ْن  يا ْا ْلِفِ  أاَل  َياْعبندنوا ِإَل  الل  ا ِإني  أا ْا ْيِ  واِمْن  ِِ الند ننن ِمْن بياْيِن يادا لا ْا

ِْناييا فاْمَِناييا * ْم عايي اابا يياييْومأ عاِميييمأ عالاييْيكن  ناييا عاييْن ظاِلها َاييالنوا أاِجْئْياناييا ِلْاْمِفكا
َِينا  ِا ِمنا الص اِد  . [66 - 69: ا اقبف] ِبماا َاِعدنناا ِإْا كنْن

ياِفرنواا : وقب  تعدبع َايالا اْلكا هنْم وا ياالاهنْم منْنيِ ٌن ِمينيْ واعاِجبنيوا أاْا جا
ييي    ييياِحٌر كا َا ا  ييي ا يييْ اٌل * اٌب ها ا لاشا ييي ا ييي ا ِإلاُهيييا وااِحيييُدا ِإا  ها ٍا اْقاِلها أاجاعاييي

 . [5 - 5: ص] عنجاابٌ 
يييا : وقدددب  تعدددبع َايييالا ِإبْييييرااِهيمن ِْلابِييييِ  واَياْوِميييِ  ِإن نِييي  بيايييراااٌل ِمم  ِإْع  وا

يييييياْهِدينِ * َياْعبنييييدنواا  َا  - 62: احلخددددداف] ِإَل  ال يييييِ   فاّطارانِيييي  فاِ ن ييييي ن 
67] . 

يااا يياْعبنيدن :   تعبعوقب هن وانا انا مايا كا َاالنوا أاِجْئْياناا لِنياْعبندا الل  ا واْحدا
َِينا  ِا ِمنا الص اِد  . [70: ا  ااف] ظابااؤنناا فاْمَِناا ِبماا َاِعدنناا ِإْا كنْن

ددب اضدام : و ف سدع    دف اد د ب  دف أ  د  رعد  ال  ند  قدب 
فدجد   ند ه أ دب جأدا و  د  ال   جبءه رسدد  ال، أ ب طبحب احدفبة

َل إليي  إَل اهللم كلميي  : أ  عييمم َييٍ»: فقددب ،  ددف أي أ  ددة  ددف ادغددرية
: فقدددب  أ دددد جأدددا و  ددد  ال  دددف أي أ  دددة، «أحيييا  ليييِ بهيييا عنيييد اهلل
 . ؟أتا ب  ف  لة     ادطلب
 عاعددأب  ل دد  و عدددلاد حتلددك ادقبحددة اددل  فلددم  ددل  رسددد  ال 
وأع أد ، أنددب  لددى  لددة   دد  ادطلددب: ب  لمأددمقددب  أ ددد طبحددب آخددا  دد

 . ل  ح   ل ال:  قد 
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فهللنل  ال ، «ْلَْ فرا لِ ما لم أن  عنِ»: قب  رسد  ال 
ماا كاااا لِلن ِب ي واال ِ ينا ظاماننوا أاْا ياْسْياْ ِفرنوا لِْلمنْشرِِكينا والاْو  :  ل وجا

يي نا لاهنيْم أاني هنيْم أاْ يحاابن اْلجاِحييمِ كااننوا أنولِي  َينْربايى ِميْن بياْعيِد مايا   َيابيا
 . [996: احتد ة]

ِا والاِكييين  : وأندددل  ال   أي طبحدددب ِا َلا َياْهيييِد  مايييْن أاْحباْبييي ِإن ييي
ياالن واهنيوا أاْعلايمن بِاْلمنْهْايِدينا   تفدإل . [52 احق دص]الل  ا يياْهِد  ماْن ياشا

 . (9) ل  
* * * * * 

(36) 
 باب معنى الشر 

 هو أا يجعٍ ل ير اهلل ُيئا من العبادْو 
 . فبحشاك تش    ادخلد   ب بحإل  ب ةد  ف خ ب ص ااهل ة

واال ِ ينا اَ وا نوا ِمْن دنونِِ  أاْولِيااالا مايا نياْعبنيدنهنْم ِإَل  : قب  ال تعدبع
ييينياهنْم ِفييي  يييمن بياييْ يييْم ِفييييِ   لِيينداريبنونايييا ِإلايييى الل يييِ  ؤنْلفايييى ِإا  الل ييي ا ياْحكن مايييا هن

 . [6: احل ا] ياْوْاِلفنواا ِإا  الل  ا َلا يياْهِد  ماْن هنوا كااِعٌب كاف انٌ 
يي نوا أاْحبايياناهنْم واننْهباييانياهنْم أاْنباابُييا ِمييْن دنوِا الل ييِ  : وقددب  تعددبع اَ وا

ُدا َلا ِإلاي ا ِإَل  هنيوا وااْلماِسيحا اْبنا ماْرياما واماا أنِمرنوا ِإَل  لِيياْعبنيدنوا ِإلاُهيا وااِحي
 . [69: احتد ة] َنْبحاانا ن عام ا ينْشرِكنواا 

                              
(  (.65رقم )،   لم (9620رقم )اح خبر   (
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ِإعاا ماَّل  الن ا ا بنيٌر داعايْوا نابي هنيْم منِنيبِيينا ِإلاْييِ   نيم  : وقب  تعبع وا
هنْم بِيييرابيِهْم ينْشيييرِكنواا  يييُ  ِإعاا فارِييييٌق ِمييينيْ يييْم ِمْنييي ن ناْحما : احددداوم] ِإعاا أاعااَياهن

66] . 
ييا ياْوْاِصييمنواا : وقددب  تعددبع ييْم ِفيها َاالل ييِ  ِإْا كنن ييا لاِفيي  * َاييالنوا واهن
لأ منِبينأ   . [11 - 12: احشعااء] ِإْع ننساوييكنْم ِبرابي اْلعاالاِمينا * باَلا

ِِ داعاييونا الل يي ا منْوِلِصييينا لايي ن : وقددب  تعددبع فاييِ عاا ناِكبنييوا ِفيي  اْلفنْليي
 . [25: احعنل دم] ج اهنْم ِإلاى اْلبياري ِإعاا هنْم ينْشرِكنواا الديينا فيالام ا نا 
نيانايا : وقب  تعبع يوااالأ بياييْ َا ي أ  ِلما ٍا اْلِكْااِب َياعايالاْوا ِإلايى كا ٍْ ياا أاْه َن

ْيُئا واَلا يياْ ِو ا بياْعّضنناا بياْعُّضا  ُا ناكنْم أاَل  نياْعبندا ِإَل  الل  ا واَلا ننْشِر ا ِبِ   وابياييْ
يهادنوا بِمان ييا منْسييِلمنواا  ُْ آ  ] أاْنباابُيا ِمييْن دنوِا الل يِ  فاييِ ْا َياوال يْوا فيادنولنييوا ا

 . [25:  مااد
أ  : رسددد  ال سددهللح  :  ددف ا ددف   ددعدل رعدد  ال  ندد  قددب 

: قلد : قدب ، «أا َجعيٍ هلل نيدا وهيو ْلديِ»: قدب ؟ احملنب أ ظدم
ليييد  موافييي  أا أا َدْيييٍ و »: قدددب ؟، مث أ : قلددد ،  د  حدددك حعظددد م
. « يييم أا َ انييي  حليلييي  جيييان »: قدددب ؟ مث أ : قلددد  «يّطعيييم معيييِ
 . (9) تفإل  ل  

* * * * * 

                              
(  (.12رقم )، و  لم (5577رقم )اح خبر   (
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(37) 
 باب أنواع الشر 

ِإا  الل يي ا َلا يياْ ِفييرن أاْا ينْشييرا ا بِييِ  وايياْ ِفييرن ماييا دنواا : قددب  ال تعددبع
  ٍ ِا ِلماْن ياشااالن واماْن ينْشِرْ  بِالل ِ  فياداْد با َُل باِعيُدا عاِل : احن بء] باَلا

992] . 
اُدا : وقدددب  تعدددبع واِمييينا الن ييياِ  مايييْن يياْ ِوييي ن ِميييْن دنوِا الل يييِ  أانْيييدا

ُادد حنًبا لِل  ِ   . [925: اح قاة] ينِحبدونياهنْم كاحنبي الل ِ  واال ِ ينا ظاماننوا أا
يي نوا أاْحبايياناهنْم واننْهباييانياهنمْ : وقددب  تعددبع أاْنباابُييا ِمييْن دنوِا الل ييِ   اَ وا

وااْلماِسيحا اْبنا ماْرياما واماا أنِمرنوا ِإَل  لِيياْعبنيدنوا ِإلاُهيا وااِحيُدا َلا ِإلاي ا ِإَل  هنيوا 
 . [69: احتد ة] َنْبحاانا ن عام ا ينْشرِكنواا 

فاعنهنْم : وقب  تعبع وايياْعبندنواا ِمْن دنوِا الل ِ  ماا َلا ياّضنردهنْم واَلا يياينيْ
يا َلا يياْعلايمن ِفي   يننابيئنيواا الل ي ا ِبما ٍْ أَا َني ُنفاعااؤنناا ِعْندا الل ِ   اِل  ْنَلا واييادنولنواا ها

يا ينْشيرِكنواا  َنْبحاانا ن واَياعاالاى عام  :  ددنا] الس مااوااِت واَلا ِف  اْْلاْنِي 
91] . 

ِا واَلا ياّضنييرد ا : وقددب  تعددبع فاعنيي واَلا َاييدْعن ِمييْن دنوِا الل ييِ  ماييا َلا ييانيْ
ِا ِإُعا ِمنا الم اِلِمينا  ِا فاِ ن   . [902:  دنا] فاِ ْا فياعاْل

يا : وقب  تعبع را َلا بينْرهاااا لا ن ِبِ  فاِ ن ما ْا واماْن يادْعن ماعا الل ِ  ِإلاُها ظا
 . [997: اد  ندد] ْندا نابيِ  ِإن  ن َلا يينْفِلحن اْلكااِفرنواا ِحساابن ن عِ 

يا ِإلاهنكنيْم : وقب  تعبع يٌر ِمي ْيلنكنْم ينيوحاى ِإلاي   أان ما يا أانايا باشا ٍْ ِإن ما َن
يييَُل  اييياِلُحا واَلا  ٍْ عاما ييي يييوا ِلداييياالا نابييييِ  فياْليياْعما يييااا يياْرجن يييْن كا ِإلايييٌ  وااِحيييٌد فاما
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ُداينْشِرْ  ِبِعبا  ِْ نابيِ  أاحا  . [990: احلأف] ادا
:  قدد  مسعد  رسدد  ال : و ف أي اح رلاء رع  ال  ن  قدب 

ْمن َْيٍ » كٍ عنب عسى اهلل أا ي فره إَل من مات مشيركام أو مي
ْمنا مْعمدا ، واحلدب م، وا دف ا دبد   صدح ح ، رواه أ دد احد رلاء. «م

 . (9)واح  أق 
خط نددب رسددد  ال :   ندد  قددب و ددف أي  دسددى ا شددعا  رعدد  ال

  أيها النا م اَدوا ه ا الشر م ف ن  أْفيى مين »:  ام  دم فقدب
و  دف نتق د  وةدد أخفدى : شدبء أد  قدد  وقدب  حد   دف، «دبيب النميٍ

اللهيم إنييا نعيوع بييِ أا نشير  بييِ : َوليوا»: قددب ؟  دف ل  دب احنمدا
  .(6)رواه اا بم أمح . «َل نعلم  اُيئا نعلم م ونسْ فر  لم

َيال اهلل »: قدب  رسدد  ال : و ف أي ةا اة رع  ال  ن  قب 
عالى أنا أغنى الشركاال عن الشر م من عمٍ عميَل أُير  : َبان  َو

رك   . (6)رواه   لم. «في  غير  َركْ  ُو
* * * * * 

(38) 
 باب بياا ُر  المشركين السابدين

َلا ياّضنييييردهنْم واَلا  وايياْعبنييييدنواا ِمييييْن دنوِا الل ييييِ  ماييييا: قددددب  ال تعددددبع
                              

( ، وسنف (5/659)، اد ت رك (5110رقم )، ااا بد (5670رقم )سنف أي لاول  (
 (.1/69)اح  أق  

(  (.5/506)اد ن   (
(  (.6115رقم )  لم  (
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ييا َلا  يننابيئنييواا الل يي ا ِبما ٍْ أَا َنيي ييفاعااؤنناا ِعْنييدا الل ييِ   ُن اِل  ْنَلا يي فاعنهنْم واييادنولنييواا ها يياينيْ
َنْبحاانا ن واَياعاالاى عام ا ينْشرِكنواا   يياْعلامن ِف  الس مااوااِت واَلا ِف  اْْلاْنِي 

 . [91:  دنا]
َنيييوا لاييي ن واجاعالنييوا لِل ييي: وقددب  تعدددبع را ْا يييْم وا لاداهن ْا يييراكااالا اْلِجيين  وا ُن   ِ

يييا ياِصيييفنواا  يييْبحاانا ن واَياعايييالاى عام  َن : ا نعدددبم] بانِيييينا وابياناييياتأ ِب اْييييِر ِعْليييمأ 
900] . 

اِل : وقب  تعبع ْنَلا ي ِمكاِ  أاها ِميُعا  نم  ييادنولن لِْلماَلا وايياْوما ياْحشنرنهنْم جا
 . [50: س هلل] واا ِإي اكنْم كااننوا يياْعبندن 
ييالأ ِميينا : وقددب  تعددبع نْييَِّل يياعنييوعنواا ِبرِجا يياٌل ِميينا اْْلِ ييااا نِجا واأان يي ن كا

 . [2: اجلف] اْلِجني فيا اادنوهنْم ناهاُدا
ادد  ي  دددل  أد أةلدد   عثدددا  عدد  : روى احدد را    ددف  بةدد  قددب 
، أدبفمنعدي أد آ دا احل د  دخبفت: قدب ،  ق ا ف   ن د  وحدإ  ع آهلدتأم

مث  ددب   لددى اح ددنم وةددد ، فجددبء  لددب فهلل ددا احل دد  وشددا  احلددإ: قددب 
 . أسبف ونب لة

 ددبد احاجددا   اجلبةل ددة   ا سددبفا محددا  عدد  أر عددة ": قددب  ةددبرود
 . "و اي  ل   و قتا وح ه،  ه   ة حق ره واحاا ل  ع ، أاجبر

 ندب   اجلبةل دة   ا أصد نب اجداا ا دنب : و  ا  ف أي رجبء قدب 
مث ج ندددب  بحنبقدددة ، و د ك ن دددب اجددداا  عندددب  ث  دددة  دددف ر دددا،   ددد نبه

مث نع د  تلدك احلث  دة ، اح ف  فتفبو فنحل أب  لى احلث  دة ادل ناو أدب
 . " ب أقمنب    حك ادلبد
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أ  احنبقدة   ا فاجد  : فتفبو، اح ف  احلثرية احلإ: قب  أ د ام 
 . (9)فجبو: و ع ، احطا إل احداسل: واحفج،  ن رجل أب

* * * * * 
(39) 

 باب الوْو والرجاال
واأاا  * نيابييييْع ِعباييياِد  أانيييي  أانايييا اْل افنيييونن الييير ِحيمن : وقدددب  ال تعدددبع

اِب  هنوا اْلعا اابن اْْلالِيمن   . [50 - 51: احلجا] عا ا
 . [61: آ   مااد] واينحا يننكنمن الل  ن نياْفسا ن : وقب  تعبع
ييِديدن اْلِعدايياِب واأاا  الل يي ا غافنييوٌن اْعلامنييوا : وقددب  تعددبع ُا أاا  الل يي ا 

 . [11: ادب  ة] ناِحيمٌ 
ٍد : وقب  تعبع ي وااَي دنيوا يياْوُميا َينْرجاعنيواا ِفييِ  ِإلايى الل يِ   نيم  َينيواف ى كن

ِْ واهنْم َلا ينْملامنواا   . [619: اح قاة] نياْفَّلأ ماا كاسابا
ِْيي: وقددب  ال  ددل وجددا ييْ الأ واناْحما ُا   ٍ يي ِْ كن ييعا َِ : ا  ددااف]   وا

952] . 
خط ددة  ددب  خط نددب رسددد  ال ": و ددف أنددا رعدد  ال  ندد  قددب 

لييو َعلمييوا مييا أعلييم لّضييحكْم َليييَلم »: فقددب ، مسعدد   ثلأددب قددف
 موجددددددةأم وهلددددد فغطدددددى أصدددددحب  رسدددددد  ال ، «ولبكييييييْم ك ييييييرا

 . (6) تفإل  ل  . "خنن
                              

(  (.5، 6رقم )سنف اح را    (
(  (.6651رقم )، و  لم (16رقم )اح خبر   (
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ميييين »:   رسددددد  ال قددددب: و ددددف أي ةا دددداة رعدددد  ال  ندددد  قددددب 
ْاْ أدلجم ومن أدلج بلغ المن لم أَل إا َلع  اهلل غالي م أَل إا 

 . (9)ا  ا ا ف: رواه احرت مل  وقب . «َلع  اهلل الجن 
قدد م  لددى رسددد  ال : و ددف  مددا  ددف ا طددب  رعدد  ال  ندد  قددب 

  دددديب فدددددم ا ا دددداأة  دددددف اح دددديب ت تغددددد     وجدددد م صددددد  ب   اح ددددديب  
أَيييروا »: فقدددب  حنددب رسدددد  ال ،   طنأدددب وأرعددعت فهللخملتدد  فهللح ددقت  

هلل »: فقددب ، ل وال: قلنددب، «هيي ه المييرأْ اانحيي  ولييدها فيي  النييان؟ 
 . (6) تفإل  ل  . «أنحم بعباده من ه ه بولدها

لمييييا »: قددددب  رسددددد  ال : و دددف أي ةا دددداة رعدددد  ال  نددد  قددددب 
إا : ْليييق اهلل الوليييق كْيييب فييي  كْييياب فهيييو عنيييده فيييوا العييير 

 . (6) تفإل  ل  . «حمْ  َ لب غّضب ن 
* * * * * 

(41) 
 باب الشفاع 

هن ِإَل  بِِ ْعنِييي ِ : قدددب  تعدددبع : اح قددداة] مايييْن عاا ال يييِ   ياْشيييفاعن ِعْنيييدا
655] . 

يفااعاْينهنْم : وقب  تعبع ُا ِأ ِف  الس يمااوااِت َلا َينْ نِي   واكاْم ِمْن مالا

                              
(  (.6550رقم )اجلب ل  (
(  .، واحلفظ د لم(6755رقم )، و  لم (5111رقم )اح خبر   (
(  (.6759رقم )، و  لم (6915رقم )اح خبر   (
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ْيُئا ِإَل  ِمْن بياْعِد أاْا ياْمعااا   . [62: احنجم] الل  ن ِلماْن ياشااالن وايياْرباى ُا
ٍِ اْدعنوا ال ِ ينا ؤاعاْمْنْم ِمْن دنوِا الل ِ  َلا ياْمِلكنواا : وقب  تعبع َن

يْر أ  ُِ يا ِميْن  ِم ْيداالا عان ْأ ِف  الس مااوااِت واَلا ِف  اْْلاْنِي واماا لاهنْم ِفيِهما
هنْم ِمْن  اِهيرأ  هن ِإَل  ِلماْن أاِعاا لا ن  *واماا لا ن ِمنيْ فاعن الش فااعا ن ِعْندا  واَلا َيانيْ

 . [66 - 66: س هلل]
فايعن الش يفااعا ن ِإَل  مايْن أاِعاا لاي ن الير ْحمانن : وقب  تعبع يياْوماِئ أ َلا َيانيْ
 . [901: ط ] واناِب ا لا ن َياْوَُل 

أسع    ف،  ب رسد  ال: قل : و ف أي ةا اة رع  ال  ن  قب 
لديييد  ننيييِ ييييا أبيييا هرييييْر أَل »: قدددب ؟ احندددبا  شدددفب تك  ددددم احق ب دددة

يسييملن  عيين هيي ا الحييدي  أول منييِ لمييا نأيييِ ميين حر ييِ علييى 
َل إليي  إَل : الحييدي م أَييعد النييا  بشييفاعْ  يييوم الدياميي  ميين َييال

 . (9)رواه اح خبر . «اهللم ْالصا من َلب  أو نفس 
: ادددددن أندددددل  ال  قدددددبم رسدددددد  ال: و نددددد  رعددددد  ال  نددددد  قدددددب 

 ييرابِينا يْ ِا اْْلَا يييا معشيير َييري  ي أو كلميي  »: قددب  واأانْييِ ْن عاِشيييراَا
نحوها ي اُْروا أنفسكم َل أغنيى عينكم مين اهلل ُييئام ييا بني  عبيد 
مناْم َل أغن  عنكم من اهلل ُيئام يا عبا  بن عبد المّطليبم َل 

يول اهللم َل  أغني  عنيِ أغن  عنِ من اهلل ُيئام ييا  يفي  عمي  َن
من اهلل ُيئام يا فاام  بنِ محمدم َلين  من ميال  ميا ُيئِم َل 

 . (6)واحلفظ حل خبر ،  تفإل  ل  . «أغن  عنِ من اهلل ُيئا
* * * * * 

                              
(  (.11رقم )اح خبر   (
(  (.605رقم )، و  لم (6756رقم )اح خبر   (
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(41) 
 باب الرياال من الشر 

يييَُل : قدددب  ال تعدددبع ٍْ عاما ييي يييوا ِلداييياالا نابييييِ  فياْليياْعما يييااا يياْرجن يييْن كا فاما
ِْ نابيِ  أاحاُدا  ااِلُحا واَلا ينْشِر ْ   . [990: احلأف] ِبِعباادا
لنواكنْم أايدكنْم أاْحسانن : وقب  تعبع ْا لِيابيْ ياا لاقا اْلماْوتا وااْلحا ْا ال ِ   

 . [6: ادلك] عاماَُل واهنوا اْلعا ِي ن اْل افنونن 
ييْم ِمييينا الل يييِ  مايييا لايييْم ياكنوننيييوا ياْحْاِسيييبنواا : وقددب  تعدددبع ا لاهن  وابايييدا

 . [57: احل ا]
: قدددددب  و دددددف امددددددل  دددددف ح  ددددد  رعددددد  ال  نددددد  أد رسدددددد  ال 

و دددب احشددداك : قدددبحدا، «أْيييْو ميييا أْييياْ علييييكم الشييير  اْل ييي ر»
الرياالم يديول اهلل ييوم الديامي  إعا جي ا »: قب ؟ ا صغا  ب رسد  ال

م اعهبوا إلى ال ين كنْم َراؤوا ف  الدنيام فانمروا مالنا  بمعماله
 . (9)رواه اا بم أمح . «ندهم ج االهٍ َجدوا ع

 و دددف أي سدددع    دددف أي فضدددبحة رعددد  ال  نددد  أد رسدددد  ال 
إعا جميييع اهلل اْلوليييين واقْيييرين ييييوم الديامييي  لييييوم َل نييييب »: قدددب 

مييين كييياا أُييير  فييي  عميييٍ عملييي  هلل أحيييدا : فيييي م نيييادا فيييي  منييياد
فليّطليييب  وابيييي  ميييين عنييييد غيييير اهللم فيييي ا اهلل أغنييييى الشييييركاال عيييين 

وا ددددف ، ا ددددف  ا ددددب: واحرت ددددمل  وقددددب ، رواه اا ددددبم أمحدددد . «الشيييير 

                              
(  (.5609رقم )رباين   احل ري ، ورواه احط(561، 5/561)اد ن   (
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 . (9)وا ف ا بد،  بج 
 د ادلدك ح  دع   عمدا احع د    تأجدب  د   ع ": قب  حيد   دف  ثدري

فمن  ك  ال    ، اجعلده   سجن: ف قد  احا   ل وجا، ر    ل وجا
 .   اه أمح   ف  اواد    تب  اجملبح ة. "وجأ 

* * * * * 
(42) 

 باب أنواع الكفر
جندنوا ِقاداما فاساجادنوا ِإَل  : قب  ال تعبع َْ ِمكاِ  ا ِإْع َينْلناا لِْلماَلا وا

ْاْكبيارا واكاااا ِمنا اْلكااِفرِينا  َْ  . [65: اح قاة] ِإْبِليَّلا أاباى واا
يا َلا : وقب  تعبع ها يْاْكبيارنوا عانيْ َْ َينفايْ حن ِإا  ال ِ ينا كا  بنوا ِبآايااَِناا واا

يمي  َا ٍن ِفي   ي ْ يى ياِليجا اْلجاما ن ي ا حا ْنلنواا اْلجا لاهنْم أابْيواابن الس يماااِل واَلا يايْد
ِا ناْجِ   اْلمنْجرِِمينا  ِل ُِ واكا ا  . [50: ا  ااف] اْلِوياا

َايالا مايا أا نيند أاْا : وقب  تعدبع ن ْاي ن واهنيوا  اياِلٌم لِنياْفِسيِ   ٍا جا ي ْا وادا
ييي ِ  يييُ  والايييِئْن ننِدْدتن ِإلايييى نابيييي  * ِه أابايييُدا َاِبييييدا ها َااِمما ييياعا ا  وامايييا أا نيييند الس 

دالابُييا  ييا مننيْ ها ييُرا ِمنيْ ييْ ْا اِجييداا   يياِوننهن أاكافاييْرتا * ْلا َاييالا لايي ن  ايياِحبن ن واهنييوا ينحا
يو ا ا ناجنيَُل  َا ِا ِمْن َينيراابأ  نيم  ِميْن ننّْطفاي أ  نيم   لادا ْا : احلأدف] بِال ِ   

65 - 67] . 
ييياعا ن َلا نايْيييبا : وقدددب  تعدددبع يييٌق واالس  ٍا ِإا  واْعيييدا الل يييِ  حا َِيييي ِإعاا  وا

                              
( ، ا ف (7655، (505رقم )، ااا بد (6955رقم )، احرت مل  (5/695)اد ن   (

 (.5606رقم ) بج  
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يييياعا ن ِإْا نامنييييند ِإَل   انًييييا واماييييا ناْحيييينن  ْنْم ماييييا ناييييْدِن  ماييييا الس  ييييا َينْليييي ِفيها

ْيِدِنينا   . [66: اجلب  ة] ِبمنْسْيا
يييي  بنوا ِبآايااَِناييييا وا : وقددددب  تعددددبع ِْ واال ييييِ ينا كا ِبّطايييي ِْ حا ييييرا ِْ ِلداييييااِل اْقا

ٍْ ينْج اْواا ِإَل  ماا كااننوا يياْعمالنواا   . [957: ا  ااف] أاْعماالنهنْم ها
ِا ال ييِ   ييادنولنييواا فاييِ ني هنْم َلا : وقددب  تعددبع َاييْد نياْعلاييمن ِإن يي ن لاياْح نننيي

ِا والاِكن  الم اِلِمينا ِبآايااِت الل ِ  ياْجحادن  بنونا  . [66: ا نعبم] واا ينكا ي
ا وا : وقددب  تعددبع يي ا َاييالا أالاييْيَّلا ها َِفنييوا عالاييى نابيِهييْم  لاييْو َياييراا ِإْع ون

ْنْم َاْكفنييرنواا  ْنيي ييا كن َاييالا فايي نوَنوا اْلعايي اابا ِبما َاييالنوا بيالاييى وانابييناييا   بِيياْلحاقي 
 . [60: ا نعبم]

يي نوا أاْحبايياناهنْم واننْهباييانياهن : وقددب  تعددبع ْم أاْنباابُييا ِمييْن دنوِا الل ييِ  اَ وا
وااْلماِسيحا اْبنا ماْرياما واماا أنِمرنوا ِإَل  لِيياْعبنيدنوا ِإلاُهيا وااِحيُدا َلا ِإلاي ا ِإَل  هنيوا 

 . [69: احتد ة] َنْبحاانا ن عام ا ينْشرِكنواا 
يديول اهلل »: قب  و ف أنا  ف  بحك رع  ال  ن   ف احنيب 

لو كانِ لِ الدنيا وما فيهيا أكنيِ : النان ع اباَعالى ْلهوا أهٍ 
َييد أندت منييِ أهييوا ميين هيي ا : نعييمم فيدييول: مفْييديا بهييا؟ فيدييول

وَل أدْلييِ : وأنييِ فيي   ييلب ظدم أا َل َشيير  ي وأحسييب  َييال
 . (9) تفإل  ل  . «النان ي فمبيِ إَل الشر 

* * * * * 

                              
(  (.6105رقم )، و  لم (6665رقم )اح خبر   (
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(43) 
 باب الشر  بعبادْ الدنيا

ييي: قدددب  ال تعدددبع ْي مايييْن كا يييا نينيييوا نْيياا واؤِيناْياها ْا اليييدد يايييا ااا ينرِييييدن اْلحا
ييا َلا يينْبواسنييواا  ييْم ِفيها ييا واهن ييالاهنْم ِفيها ِا ال ييِ ينا لاييْيَّلا * ِإلاييْيِهْم أاْعما أنولائِيي

يياننوا  ٌٍ ماييا كا ييا وابااِايي ييِب ا ماييا  ايينياعنوا ِفيها ِْ ِإَل  الن ييانن واحا ييرا ِْ ييْم ِفيي  اْقا لاهن
 . [92 - 95: ةدل] يياْعمالنواا 

ْر ِِ  وامايْن  : وقب  تعبع ِْ ناِ ْد لا ن ِف  حا را ِْ ماْن كاااا ينرِيدن حاْرثا اْقا
ِْ ِميْن ناِصييبأ  يرا ِْ يا وامايا لاي ن ِفي  اْقا ها َِيِ  ِمنيْ ْْ نْيياا نين  كاااا ينرِيدن حاْرثا اليدد

 . [60: احشدرى]
َعيييَّل عبيييد »: قدددب  و دددف أي ةا ددداة رعددد  ال  نددد   دددف احنددديب 

لوميصي م إا أعّطي  نبي م وإا ن وعبد الدنهمم والدّطيفي  واالدينا
 . (9)رواه اح خبر . «لم يري لم يع 

* * * * * 
(44) 

 باب النفاا وأَسام 
يِر : قب  ال تعبع ِْ واِمنا الن اِ  ماْن ييادنولن ظامان ا بِالل ِ  وابِاْليياْوِم اْقا
ِمِنينا  ْْ يي ييْم ِبمن يياِدعنواا الل يي ا * واماييا هن واال ييِ ينا ظاماننييوا واماييا ياْوييداعنواا ِإَل  ينوا

 . [1 - 1: اح قاة] أانْيفنساهنْم واماا ياْشعنرنواا 
                              

(  (.6112رقم )اح خبر   (
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ياا أاييدهاا ال ِ ينا ظاماننوا َلا َياْ ِو نوا اْليياهنودا واالن صاياناا : وقب  تعبع
هنْم ِإا  الل ي ا أاْولِيااالا بياْعّضنهنْم أاْولِياياالن بياْعيضأ وامايْن يياْيايوال هنْم ِميْنكنْم فا  ِ ن ي ن ِمينيْ

ييييراا ال ييييِ ينا ِفيييي  َينلنييييوِبِهْم ماييييراٌي * َلا يياْهييييِد  اْلداييييْوما الم يييياِلِمينا  فياْيا
ييى الل يي ن أاْا  ٌْ فياعاسا ييى أاْا َنِصيييبياناا داامِييرا ييانِعنواا ِفيييِهْم ييادنولنييواا ناْوشا ينسا

ِْْح أاْو أاْمرأ ِمْن ِعْنِدِه فياينْصِبحنوا يردوا ِفي  أانْيفنِسيِهْم  ياْمَِ ا بِاْلفا َا عالاى ماا أا
 . [56 - 59: ادب  ة] نااِدِمينا 

ابُا أالِيُمييا : وقددب  تعددبع ييْم عايي ا ييِر اْلمننايياِفِدينا بِييماا  لاهن ال ييِ ينا * باشي
ْا  ِمِنينا أايياْبْيا نيواا ِعْنيداهنمن اْلِعي   ْْ ي يياْ ِو نواا اْلكااِفرِينا أاْولِياياالا ِميْن دنوِا اْلمن

ِميُعافا  ْا لِل ِ  جا  . [961 - 961: احن بء] ِ ا  اْلِع  
وايينعاييييي يبا اْلمنناييييياِفِدينا وااْلمننااِفداييييياِت وااْلمنْشيييييرِِكينا : وقددددب  تعدددددبع

ْن الس يْواِل واغاِّضيبا  وااْلمنْشرِكااِت الم انيينا بِالل ِ   ان  الس يْواِل عالايْيِهْم داامِيرا
االاْت ماِصيُراالل  ن عالاْيِهْم والاعانيا  َا  . [2: احفتح] هنْم واأاعاد  لاهنْم جاهان ما وا
أالاْم َيارا ِإلاى ال ِ ينا َياوال ْوا َياْوُما غاِّضيبا الل ي ن عالايْيِهْم : وقب  تعبع

هنْم واياْحِلفنواا عالاى اْلكاِ ِب واهنْم يياْعلامنواا  أاعايد  * ماا هنْم ِمْنكنْم واَلا ِمنيْ
يييمْ  لنيييواا  الل ييي ن لاهن ييياننوا يياْعما ييياالا مايييا كا َا يييْم  يييِديُدا ِإني هن ُا ابُا  ييي نوا * عاييي ا اَ وا

اٌب منِهيينٌ  ٍِ الل ِ  فيالاهنْم عاي ا ِبي َا انياهنْم جنن ُ  فاصاددوا عاْن  : اجملبلحدة] أاْيما
95 - 92] . 

اْلمننااِفدنواا وااْلمننااِفدااتن بياْعّضنهنْم ِمْن بياْعضأ ياْممنرنواا : وقب  تعبع
ِْ وايياْدِبّضنييييواا أايْييييِديياهنْم ناسنييييوا الل يييي ا  ْعييييرنو ييييْواا عاييييِن اْلما ها بِيييياْلمنْنكاِر واييانيْ

دنواا  َِ  . [27: احتد ة] فياناِسيياهنْم ِإا  اْلمننااِفِدينا هنمن اْلفاا
ظيييييي  »: قدددددب  و دددددف أي ةا ددددداة رعددددد  ال  نددددد  أد رسدددددد  ال 
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ميين إعا حييدث كيي بم وإعا وعييد أْليي م وإعا : المنييافق  ييَلث اَؤ
 .  تفإل  ل  . (9)«ْاا

قدددب  رسدددد  ال : و دددف   ددد  ال  دددف  مددداو رعددد  ال  نأمدددب قدددب 
 :«إعا حيدث كي بم وإعا : أنبع من كن في  كياا منافديا ْالصيا

وعد أْل م وإعا عاهد غيدنم وإعا ْا يم فجيرم فمين كانيِ فيي  
 تفددإل . «ْصييل  ميينهن كانييِ فييي  ْصييل  ميين النفيياا حْييى يييدعها

 . (6) ل  
: قددب  رسددد  ال : مددااد  ددف ا ددن رعدد  ال  ندد  قددب و ددف  

رواه . «أْييْو مييا أْيياْ عليييكم بعييد  كييٍ منييافق عليييم اللسيياا»
 . (6)وسن ه ا ف، واح  أق ، واحطرباين، احفا بي

أندد    و ددف  ق ددة  ددف  ددب ا اجلأددي رعدد  ال  ندد   ددف رسددد  ال 
بر    واح خدد، رواه أمحدد . «أك يير منييافد  أمْيي  َراؤهييا»:  ددبد  قددد 

 . (5)وسن ه ا ف، واحفا بي، خلإل أفعب  احع بل
* * * * * 

                              
(  (.51رقم )،   لم (66رقم )اح خبر   (
(  (.51رقم )،   لم (65رقم )اح خبر   (
(  (.9775رقم )، شعب ااميبد (65رقم )صفة ادنبفإل  (
( ، (295، 296، 299رقم )، خلإل أفعب  احع بل (955، 5/959، 6/975)اد ن   (

 (.67، 65، 66، 66رقم )صفة ادنبفإل 
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(45) 
 باب إا المشر  والكافر والمنافق

 إعا ماَوا على اْلكبر أنهم مولدوا ف  النان
ٍِ اْلِكْاياِب وااْلمنْشيرِِكينا : قب  ال تعبع ِإا  ال ِ ينا كافايرنوا ِميْن أاْهي

اِلِدينا ِفي ْا ُارد اْلبارِي  ِ ِف  نااِن جاهان ما  ِا هنْم   . [2: اح  نة] هاا أنولاِئ
يين ما : وقددب  تعددبع يياِفرِينا ِفيي  جاها يياِمعن اْلمننايياِفِدينا وااْلكا ِإا  الل يي ا جا

ِميُعا  . [950: احن بء] جا
نْيَِّل لاهنيْم : وقب  تعدبع ِ ييُرا ِمينا اْلِجيني وااْْلِ ين ما كا والاداْد عاناْأنايا ِلجاها

ييْم ظاعااٌا َلا َينلنييوٌب َلا  ييا والاهن ييْم أاْعييينٌن َلا يينْبِصييرنواا ِبها ييا والاهن  يياْفداهنييواا ِبها
ِا هنييمن اْل ايياِفلنواا  ٍد أنولائِيي ييْم أابايي ٍْ هن ِا كااْْلانْيعايياِم بايي ييا أنولائِيي  ياْسييماعنواا ِبها

 . [971: ا  ااف]
خط نددب رسددد  ال : و ددف   دد  ال  ددف   ددعدل رعدد  ال  ندد  قددب 

  أَل َل ييييدٍْ الجنييي  إَل نفيييَّل »: ه  ع ق دددة ألم فقددب فهللسددن  رأدددا
 . (9)رواه   لم. «مسلم م اللهم َد بل ِم اللهم فاُهد
ةدا نداى ،  دب رسدد  ال: قلندب: و ف أي سدع   رعد  ال  ند  قدب 

هييٍ َّضيانوا فيي  نؤيي  الشييمَّل والدميير إعا  »: قدب ؟ ر ندب  ددم احق ب ددة
انوا فييي  نؤيييي  فييي نكم َل َّضييي»: قدددب ، ل: قلندددب، «كانيييِ  يييحوا؟ 

: ينيياد منيياد»: مث قددب ، «نبكييم يومئيي  إَل كمييا َّضييانوا فيي  نؤيْهمييا
لي هب كٍ َوم إلى ميا كيانوا يعبيدوام فيي هب أ يحاب الصيليب 

                              
(  (.669رقم )  لم  (
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ميع  ييليبهمم وأ ييحاب اْلو يياا ميع أو ييانهمم وأ ييحاب كييٍ ظلهيي  
مييع ظلهييْهمم حْييى يبدييى ميين كيياا يعبييد اهلل ميين بيير وفيياجر وغبييرات 

 َْ بجهيينم َعييري كمنهييا َييرابم فيدييال  ميين أهييٍ الكْييابم  ييم ييي
: كنييا نعبييد ع يييرا ابيين اهللم فيدييال: مييا كنييْم َعبييدوا؟ َييالوا: لليهييود

ك بْمم ليم يكين هلل  ياحب  وَل وليدام فميا َرييدوا؟ َيالوا نرييد أا 
 . اُربوام فيْساَّطوا ف  جهنم: َسدينام فيدال

كنييييا نعبييييد : مييييا كنييييْم َعبييييدوا؟ فيدولييييوا:  ييييم يدييييال للنصييييانا
كيي بْمم لييم يكيين هلل  يياحب  وَل ولييدام : ن اهللم فيدييالالمسيييح ابيي

اُربوام فيْسياَّطوا في  : أا َسدينام فيدال: فما َريدوا؟ فيدولوا
 . (9) تفإل  ل  . «جهنم

* * * * * 
(46) 

 باب بياا أا المعا   َند  الْوحيد
د َكوا َببا ل هاب   َو

ييييي: قدددددب  ال تعدددددبع يييييوا الس  ييئااِت أاْا أاْم حاِسيييييبا ال يييييِ ينا اْجْياراحن
ياَينهنْم  يواااُل ماْحياياهنْم واماما َا ناْجعالاهنْم كاال ِ ينا ظاماننوا واعاِملنيوا الص ياِلحااِت 

االا ماا ياْحكنمنواا   . [69: اجلب  ة] َا
ٍن ال يييييِ ينا ظاماننيييييوا واعاِملنيييييوا الص ييييياِلحااِت  : وقددددب  تعدددددبع أاْم ناْجعاييييي

ْ ِدينا كااْلفنج انِ كااْلمنْفِسِدينا ِف  اْْلاْنِي أاْم ناجْ  ٍن اْلمن  . [61: ص] عا
                              

(  (.916رقم )،   لم (7567، 5519رقم )اح خبر   (
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يييْم : وقدددب  تعدددبع هنْم مايييْن ييادنيييولن أايدكن يييوناٌْ فاِمييينيْ َن  ِْ ِإعاا مايييا أنْن ِلاييي وا
انُيا واهنيْم ياْسْاْبِشيرنواا  ِ ِه ِإيماانُا فامام ا ال ِ ينا ظاماننوا فياي ااداَْيهنْم ِإيما َْ ن ها ؤاادا

ِهْم ماراٌي فيا ااداَْيهنْم نِْجُسا ِإلاى نِْجِسِهْم واماياَنوا واأام ا ال ِ ينا ِف  َينلنوبِ * 
 . [965 - 965: احتد ة] واهنْم كااِفرنواا 

َل ي نيي  »: قددب  رسددد  ال :  ددف أي ةا دداة رعدد  ال  ندد  قددب 
ْمنم  ْمنم وَل يسيرا حيين يسيرا وهيو مي ال ان  حيين ي ني  وهيو مي

ْمنم وَل ين ْهيب نهبي  عات وَل يشرب الومر حين يشيربها وهيو مي
ْمنم وَل  ُْر يرفع النا  إليها فيها أبصانهم حين ينْهبها وهو م

ْمنم ف ييياكم إييياكم ،  تفددإل  ل دد . «ي ييٍ أحييدكم حييين ي ييٍ وهييو ميي
 . (9)واحلفظ د لم

* * * * * 
(47) 

 باب أا الّطاعات َ يد الْوحيد
انُيييييا: قدددددب  ال تعدددددبع ييييي ااداَْيهنْم ِإيما يييييْم  فامام يييييا ال يييييِ ينا ظاماننيييييوا فيا واهن

 . [965: احتد ة] ياْسْاْبِشرنواا 
ْوا هنُدا: وقب  تعبع  . [72:  ام] وايا ِيدن الل  ن ال ِ ينا اْهْادا
ا ماييييا : وقددددب  تعددددبع يييي ا َاييييالنوا ها ِمننييييواا اْْلاْحيييي اابا  ْْ ييييا ناأاا اْلمن والام 

يييولن ن وامايييا ؤاادا  َن يييولن ن وا ايييدااا الل ييي ن وانا َن ناا الل ييي ن وانا انُيييا واعايييدا يييْم ِإَل  ِإيما هن
َاْسِليُما  . [66: ا الا ] وا

                              
(  .(57رقم )،   لم (6575رقم )اح خبر   (
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ييْم هنييُدا واظاَايياهنْم َياْدييوااهنمْ : وقددب  تعددبع ْوا ؤااداهن  واال ييِ ينا اْهْاييدا
 . [97: ام ]

ِمِنينا : وقددب  تعددبع ْْ يي ييِكينا ا ِفيي  َينلنييوِب اْلمن هنييوا ال ييِ   أانْييي الا الس 
 . [5: احفتح] مْ لِيياْ داادنوا ِإيماانُا ماعا ِإيمااِنهِ 

اْليمياا بّضيع »: قدب  و ف أي ةا اة رعد  ال  ند   دف احنديب 
بعوا ُعب م والحياال ُعب  اْليماا  . (9) تفإل  ل  . «َو
ْمنين إيمانييا »: قددب  و ند  رعدد  ال  ند   ددف احنديب  أكمييٍ الميي

: وقددددب ، واحرت ددددمل ، وأ ددددد لاول، رواه اا ددددبم أمحدددد . «أحسيييينهم ْلدييييا
 . (6)ا ف صح ح

 ددب ،  ددب رسددد  ال: ق ددا: ف  مددا  ددف    ددة رعدد  ال  ندد  قددب و دد
أا َسييييييلم َلبييييييِ هلل عيييييي  وجييييييٍم وأا يسييييييلم »: قددددددب ؟ ااسدددددد م

: قددب ؟ فددهلل  ااسدد م أفضددا: وقددب ، «المسييلموا ميين لسييانِ ويييد 
ْمن بياهلل ومَلمكْي  وكْبي  »: قب ؟ و ب ااميبد: قب ، «اْليماا» أا َي

ييييل  والبعيييي  بعييييد المييييوت : قددددب ؟ اميددددبد أفضددددافددددهلل  ا: قددددب ، «وَن
فدهلل  : قدب ، «أا َهجير السيوال»: قدب ؟ و دب اهلجداة: قدب ، «الهجْر»

أا َداَييٍ »: قددب ؟ و دب اجلأددبل: قددب ، «الجهيياد»: قدب ؟ اهلجداة أفضددا
ميييين عديييير »: قددددب ؟ أ  اجلأددددبل أفضددددا: قددددب ، «الكفييييان إعا لديييييْهم
 . «جوادهم وأهريق دم 

                              
(  (.65رقم )، و  لم (1رقم )اح خبر   (
( رقم )، اجلب ل (5216رقم )، اح نف  ي لاول (567، 576، 6/50)اد ن   (

9926.) 
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عميال إَل  م عمَلا هميا أفّضيٍ اْل»: وقب  رسد  ال : قب 
رواه      ف مح   وسن ه . «حج  مبروْن أو عمْر: من عمٍ م لهما

 . (9)صح ح
* * * * * 

(48) 
 باب وجوب اْلَْلص هلل َعالى ف  جميع اْلعمال

واماا أنِمرنوا ِإَل  لِيياْعبنيدنوا الل ي ا منْوِلِصيينا لاي ن اليديينا : قب  ال تعبع
 . [5: اح  نة] حننيافااالا 

أاَلا لِل ييِ  الييديينن * فااْعبنييِد الل يي ا منْوِلُصييا لايي ن الييديينا : وقددب  تعددبع
 . [6 - 6: احل ا] اْلوااِل ن 

ٍْ ِإني  أنِميْرتن أاْا أاْعبنيدا الل ي ا منْوِلُصيا لاي ن اليديينا : وقب  تعبع  َن
 . [99: احل ا]

يي د َلا ِإلايي ا ِإَل  هنييوا فايياْدعنوهن : وقددب  تعددبع منْوِلِصييينا لايي ن هنييوا اْلحا
 . [25:  بفا] الديينا اْلحاْمدن لِل ِ  نابي اْلعاالاِمينا 

ييييرِها : وقددددب  تعددددبع فايييياْدعنوا الل يييي ا منْوِلِصييييينا لايييي ن الييييديينا والاييييْو كا
 . [95:  بفا] اْلكااِفرنواا 

َا : وقب  تعبع ِ يرأ ِمْن ناْجوااهنْم ِإَل  ماْن أامارا ِبصايدا را ِف  كا ييْ ْا  أ َلا 
 ِْ ِا اْبِْ ايياالا ماْرباييا ٍْ عالِيي هأ بياييْينا الن يياِ  واماييْن يياْفعايي ْأ أاْو ِإْ ييَلا أاْو ماْعييرنو

                              
(  (.90771رقم )اد ن  اجلب ل  (
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َِيِ  أاْجُرا عاِميُما ْْ ْا نين  . [995: احن بء] الل ِ  فاساْو
 مسعدد  رسددد  ال :  ددف  مددا  ددف ا طددب  رعدد  ال  ندد  قددب 

ام فميين  إنمييا اْلعمييال بالنييياتم وإنمييا لكييٍ اميير  مييا نييو »:  قددد 
ول م ومن كانيِ  ول  فهجَر  إلى اهلل وَن كانِ هجَر  إلى اهلل وَن
يي  إلييى مييا هيياجر  يي  إلييى دنيييا يصيييبها أو امييرأْ يْ وجهييام فهجَر هجَر

 . (9) تفإل  ل  . «إلي 
 دب رسدد  : و ف أي أ د  ا ن دبر  رعد  ال  ند  أد رجد  قدب 

فقدددب  . ب حددد  ددد،  دددب حددد : فقدددب  احقددددم، أخدددربين  عمدددا  ددد خلي اجلندددة، ال
َعبييد اهلل وَل َشيير  »: فقددب  احندديب  «أنب مييا ليي »: رسددد  ال 

صييٍ الييرحمم عنهييا َْ  ال كيياْ َو يي ديييم الصييَلْ َو  هللندد    «بيي  ُيييئام َو
 . (6) تفإل  ل  .  لى راالت 

* * * * * 
(49) 

 باب ج اال اْلَْلص
ييْيا : قددب  ال تعددبع َْ َاييالنوا نابيدناييا الل يي ن  نييم  ا يي  لن ِإا  ال ييِ ينا  نيا داامنوا َياْيا

ْنْم  ْنيي ِيي  كن ن ييِ  الْ  ييافنوا واَلا َاْح اننييوا واأاْبِشييرنوا بِاْلجا يي ن أاَل  َاوا ِمكا عالاييْيِهمن اْلماَلا
يا * َنوعادنواا  ِْ والاكنيْم ِفيها يرا ِْ نْيياا واِف  اْقا ِْ الدد ياا ناْحنن أاْولِيااؤنكنْم ِف  اْلحا

 . [69 - 60: ف ل ] يهاا ماا َاد عنواا ماا َاْشْاِه  أانْيفنسنكنْم والاكنْم فِ 

                              
(  (.9107رقم )،   لم (9رقم )اح خبر   (
(  (.96رقم )، و  لم (9612رقم )اح خبر   (
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يياالا ِإن يي ن ِمييْن : وقددب  تعددبع ْا عاْنيي ن السدييوالا وااْلفاْحشا ِا لِناْصييِر ِل يي ا كا
 . [65:  دسف] ِعبااِدناا اْلمنْولاِصينا 
ِإَل  ال يييييِ ينا َايييييابنوا واأاْ يييييلاحنوا وااْعْاصايييييمنوا بِالل يييييِ  : وقدددددب  تعدددددبع

لاصنيييوا ِديييينياهنْم لِ  ْْ ِت الل ييي ن واأا ْْ ْا يينييي يييْو َا ِمِنينا وا ْْ ييي ِا مايييعا اْلمن ل يييِ  فامنولائِييي
ِمِنينا أاْجُرا عاِميُما ْْ  . [952: احن بء] اْلمن

مييين فيييانا »: قدددب  و دددف أندددا رعددد  ال  نددد   دددف رسدددد  ال 
الدنيا على اْلَْلص هلل وحده َل ُريِ لي م وأَيام الصيَلْم وظَيى 

هييييا واهلل عنيييي  ناي : واحلددددب م وقددددب ، ا ددددف  بجدددد  رواه. «ال كيييياْم فاَن
 . (9)صح ح  لى شاى اح خبر  و  لم

 . وف   ا  ا احث  ة احمل ف آووا  ع احغبر
* * * * * 

(51) 
ول اهلل  باب َفسير ُهادْ أا محمدا َن

 َصديد  وااعْ  ومْابعْ : ومعناها
ييولا وااْحيي اننوا فايي ِ : قددب  ال تعددبع َن ْا واأاِايعنييوا الل يي ا واأاِايعنييوا الر 

غن اْلمنِبينن  َنولِناا اْلباَلا  . [16: ادب  ة] َياوال ْيْنْم فااْعلامنوا أان ماا عالاى نا
يا : وقب  تعدبع َنولا فيادايْد أاااياعا الل ي ا وامايْن َيايوال ى فاما ماْن ينِّطِع الر 

ْلناا ا عالاْيِهْم حاِفيمُا َا  . [10: احن بء] أاْن
                              

(  (.6/666) رك ، اد ت(70رقم )سنف ا ف  بج   (
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ِا َلا : وقب  تعبع يجارا فاَلا وانابي ُا يا  ْ ى ينحاكيمنيو ا ِفيما ِمننواا حا ْْ  يين
يييليمنوا  ِا واينسا َاّضايييْي يييا  ييينياهنْم  نيييم  َلا ياِجيييدنوا ِفييي  أانْيفنِسيييِهْم حاراُجيييا ِمم  بياييْ

 . [25: احن بء] َاْسِليُما
ناا ِإلاى ننوهأ واالن ِبييينا ِمْن : وقب  تعبع ييْ ِا كاماا أاْوحا ناا ِإلاْي ييْ ِإن ا أاْوحا

 . [926: احن بء] ِدهِ بياعْ 
بنيي  »: قددب  رسددد  ال : و ددف ا ددف  مددا رعدد  ال  نأمددب قددب 

ُيييهادْ أَل إلييي  إَل اهللم وأا محميييدا عبيييده : اْلَيييَلم عليييى ْميييَّل
ييييول م وإَييييام الصييييَلْم وإيْيييياال ال كيييياْم وحييييج البيييييِم و يييييوم  وَن

 . (9) تفإل  ل  . «نمّضاا
ْمن عبد َل ي»: قب  رسد  ال : و ف  ل  رع  ال  ن  قب 

ْمن بيمنبع يول اهلل : حْى ي يشيهد أا َل إلي  إَل اهلل وأني  محميدا َن
ْمن  ْمن بييييالموتم وبالبعيييي  بعييييد المييييوتم وييييي بع نيييي  بييييالحقم وييييي

 . (6)وسن ه صح ح، وأمح ، رواه احرت مل . «بالددن
* * * * * 

                              
(  (.92رقم )،   لم (1رقم )اح خبر   (
(  (.6955رقم )اجلب ل  (
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(51) 
 باب َل يعلم ال يب إَل اهلل َعالى

ْيييِب الس ييمااوااِت وااْْلاْنِي ِإن يي ن ِإا  الل يي ا عايياِلمن غا : قددب  ال تعددبع
اِت الصددنونِ   . [61: فبطا] عاِليٌم ِب ا
يييييوا : وقدددددب  تعدددددبع يييييا ِإَل  هن ييييياَِحن اْل اْييييييِب َلا يياْعلامنها هن مافا  واِعْنيييييدا

 . [51: ا نعبم]
ييي ااِمنن الل ييييِ  واَلا أاْعلاييييمن : وقدددب  تعدددبع ْا يييْم ِعْنييييِد   َنييييولن لاكن واَلا أا

 . [69: ةدل] اْل اْيبا 
ٍْ َلا يياْعلايمن مايْن ِفي  الس يمااوااِت وااْْلاْنِي اْل اْييبا : وقب  تعدبع َني

 . [25: احنما] ِإَل  الل  ن 
يياالا : وقددب  تعددبع ُا ِن لِنياْفِسيي  نياْفُعييا واَلا باييًرا ِإَل  ماييا  ٍْ َلا أاْمِليي َنيي

ْاْك ياْرتن مِ  َْ ِن أاْعلامن اْل اْيبا َلا ْيِر واماا ماس ِن ا السدوالن الل  ن والاْو كنْن نا اْلوا
ِمننواا  ْْ  . [911: ا  ااف] ِإْا أاناا ِإَل  ناِ يٌر واباِشيٌر ِلداْومأ يين

* * * * * 
(52) 

ول   باب وجوب محب  الَر
 والفرا بينها وبين محب  اهلل َعالى

يييييواانن : قددددب  ال تعدددددبع ْْ ِإ يييييااا ظاباييييياؤنكنْم واأابْيناييييياؤنكنْم وا ٍْ ِإْا كا كنْم َنيييي
َِجااناٌْ َاْوشاْواا كاسااداهاا  ْنمنوهاا وا ْيارافيْ واأاْؤوااجنكنْم واعاِشيراَنكنْم واأاْموااٌل اَيْ
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يِبيِلِ   َا يادأ ِفي   يوِلِ  واِجها َن واماسااِكنن َياْرباْونياهاا أاحاب  ِإلاْيكنْم ِمينا الل يِ  وانا
ْ ييى ياييْمَِ ا الل يي ن بِييماْمرِِه واالل يي ن َلا  ييِدينا فياْياراب صنييوا حا َِ   يياْهييِد  اْلداييْوما اْلفاا

 . [65: احتد ة]
يييولا الن بِييي   اْْلنميييي   ال يييِ   : وقدددب  ال تعدددبع َن ال يييِ ينا يياْ ِبعنيييواا الر 

 ِْ ٍِ ياييْممنرنهنْم بِيياْلماْعرنو ْنِجييي ِْ وااْْلِ ييْوناا ياِجدنونايي ن ماْكْنوبُييا ِعْنييداهنْم ِفيي  الْي 
هااهنْم عاِن اْلمنْنكا  باامِي ا واييانيْ يريمن عالايْيِهمن اْلوا ٍد لاهنيمن الّط ييباياِت واينحا ِر واينِحي

ِْ عالايْيِهْم فاال يِ ينا ظاماننيوا بِيِ   اناي لا ال ِْ  كا هنْم ِإْ راهنْم وااْْلاْغَلا واياّضاعن عانيْ
يييييمن  ِا هن واعاييييي  ننوهن واناصايييييرنوهن وااَي بياعنيييييوا النديييييونا ال يييييِ   أننْيييييِ لا ماعاييييي ن أنولائِييييي

 . [957: ا  ااف] منْفِلحنواا الْ 
يدنعاااِل بياْعِّضيكنْم : وقب  تعبع يناكنْم كا َنيوِل بياييْ َلا َاْجعالنوا دنعااالا الر 

ِن ال ييِ ينا  ييل لنواا ِمييْنكنْم لِييوااُعا فياْلياْحيي ا َاييْد يياْعلاييمن الل يي ن ال ييِ ينا يياْاسا بياْعُّضييا 
ناييي ٌ  ييياِلفنواا عايييْن أاْميييرِِه أاْا َنِصييييبياهنْم ِفْيْ اٌب أالِييييمٌ  ينوا  أاْو ينِصييييبياهنْم عاييي ا

 . [26: احندر]
ييا ال ييِ ينا ظاماننييوا َلا َياْرفياعنييوا أاْ ييوااَاكنْم فياييْواا : وقددب  تعددبع ياييا أاييدها

ْهيييِر بياْعِّضيييكنْم لِيييبياْعضأ أاْا  يييرنوا لاييي ن بِييياْلداْوِل كاجا  ايييْوِت الن بِييي ي واَلا َاْجها
ْنْم َلا َا   . [6: احلجاام] ْشعنرنواا َاْحبا ا أاْعماالنكنْم واأانْي

َل »: قددب  رسددد  ال :  ددف أنددا  ددف  بحددك رعدد  ال  ندد  قددب 
ْمن أحيييدكم حْيييى أكيييوا أحيييب إليييي  مييين واليييده ووليييده والنيييا   يييي

 . (9)رواه اح خبر  و  لم. «أجمعين

                              
(  (.55رقم )،   لم (95رقم )اح خبر   (
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فواليي   »: قددب  و ددف أي ةا دداة رعدد  ال  ندد  أد رسددد  ال 
ْمن أحيييدكم حْيييى أكيييوا أحيييب إليييي  مييين واليييده  نفسييي  بييييده َل يييي

 . (9)رواه اح خبر . «وولده
وةد   نب  ل احنيب : و ف     ال  ف ةشبم رع  ال  ن  قب 

 ند  أادب ،  ب رسد  ال: فقب  ح   ما، آخمل      ما  ف ا طب 
َل واليي   نفسيي  »: فقدب  احندديب ،  ي  دف  ددا شد ء  ل  ددف نف دد 

  ا د وال فمندد: فقددب . «بيييده حْييى أكييوا أحييب إليييِ ميين نفسييِ
رواه . «اقا يييا عميير»: فقددب  احندديب ،  ندد  أاددب  ي  ددف نف دد 

 . (6)اح خبر 
* * * * * 

(53) 
ْمنين ومحبْهم هلل َعالى  باب وجوب َول  الم

ِمنايياتن بياْعّضنييهنْم أاْولِيايياالن بياْعييضأ : قددب  ال تعددبع ْْ ِمننييواا وااْلمن ْْ وااْلمن
ييوْ  ها ِْ واييانيْ َنييواا ياييْممنرنواا بِيياْلماْعرنو ْْ ْا وايين ييِر واينِديمنييواا الص ييَلا اا عاييِن اْلمنْنكا

يييياْرحامنهنمن الل يي ن ِإا  الل يي ا عا ِيييٌ   َا ِا  ييولا ن أنولائِيي َن ْا واينِّطيعنييواا الل يي ا وانا ييا ال  كا
 . [79: احتد ة] حاِكيمٌ 

ٌْ : وقب  تعبع وا ْْ ِمننواا ِإ ْْ  . [90: احلجاام] ِإن ماا اْلمن
ْمن »: قدب  ك رعد  ال  ند   دف احنديب و ف أنا  ف  بحد َل يي

                              
(  (.95رقم )اح خبر   (
(  (.6215رقم )اح خبر   (
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 . (9) تفإل  ل  . «أحدكم حْى يحب ْلْي  ما يحب لنفس 
واليي   »: قددب  رسددد  ال : و ددف أي ةا دداة رعدد  ال  ندد  قددب 

ْمنيوا حْيى َحيابوام  ْمنيوام وَل َ نفس  بيده َل َدْلوا الجن  حْى َ
سييييَلم أو َل أدلكييييم علييييى ُيييي ال إعا فعلْمييييوه َحيييياببْمم أفشييييوا ال

 . (6)رواه   لم. «بينكم
  ب ع  رسدد  ال ": و ف جا ا  ف     ال رع  ال  ن  قب 

، و قددددبم اح دددد ة، وأد امدددد ا رسددددد  ال،  لددددى شددددأبلة أل  حدددد   ل ال
،  تفدددإل  ل ددد . "واحن دددح حلدددا   دددلم، واح دددمل واحطب دددة، و  تدددبء احل دددبة

 . (6)واحلفظ حل خبر 
: قدب  رسدد  ال : ل  ند  قدب و ف     ال  ف   عدل رع  ا

ْال  كفر»  . (5) تفإل  ل  . «َباب المسلم فسوام َو
* * * * * 

(54) 
 باب وجوب اْليماا بصفات اهلل

 . [61: آ   مااد] واينحا يننكنمن الل  ن نياْفسا ن : قب  ال تعبع
يي: وقددب  تعددبع ها ا واماييا يياْعلاييمن ماييا ياِلييجن ِفيي  اْْلاْنِي واماييا ياْوييرن ن ِمنيْ

 . [6: س هلل] يياْنِ لن ِمنا الس ماااِل واماا يياْعرن ن ِفيهاا
                              

(  (.55رقم )،   لم (96رقم )اح خبر   (
(  (.55رقم )  لم  (
(  (.52رقم )، و  لم (6957، 57رقم )اح خبر   (
(  (.25رقم )،   لم (51رقم )اح خبر   (
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ِْينن : وقب  تعبع ِْ اْلما : احملار بم] ِإا  الل  ا هنوا الر ؤ اان عنو اْلدنو 
51] . 

: اح قددداة] واأاْحِسيييننوا ِإا  الل ييي ا ينِحيييبد اْلمنْحِسيييِنينا : وقدددب  تعدددبع
915] . 

ييُ  واِعْلُمييا نابي ناييا: وقددب  تعددبع ييْ الأ ناْحما ُا   ٍ يي ِا كن ييْع َِ :  ددبفا] وا
7] . 

هنْم وانابنوا عاْن ن : وقب  تعبع  . [66: اجملبلحة] ناِب ا الل  ن عانيْ
 . [52: احتد ة] والاِكْن كارِها الل  ن اْنِبعاا ياهنمْ : وقب  تعبع
بينييرا ماْدُْييا ِعْنييدا الل ييِ  أاْا َيادنولنييوا ماييا : وقددب  تعددبع  َلا َياْفعالنييواا كا

 . [6: اح ف]
ِن  اًفا  اًفا: وقب  تعبع ِا وااْلمالا  . [66: احفجا] واجااالا نابد
ِل وااْْلِْكيييييراامِ : وقدددددب  تعدددددبع يييييَلا ِا عنو اْلجا دايييييى واْجييييي ن نابيييييي  واييابيْ

 . [67: احامحف]
ِن بِياييدا   : وقددب  تعددبع لاْديي ْا ييا  ِا أاْا َاْسييجندا ِلما : ص] ماييا مانياعايي

75] . 
ِا بِماْعينِننايييا: وقدددب  تعدددبع ِا فاِ ن ييي : احطددددر] وااْ يييِبْر ِلحنْكيييِم نابيييي

51] . 
َنوِل ِ : وقب  تعبع ْن واِلرا  . [1: ادنبفقدد] والِل ِ  اْلِع  
ْياواا: وقب  تعبع َْ  . [5: ط ] الر ْحمانن عالاى اْلعاْرِ  ا
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ِا وانا : وقددب  تعددبع ييى ِإنييي  منْياوافيييي ِا ياييا ِعيسا : آ   مددااد] اِفعنيي
55] . 

 . [96: اح ج ة] والاِكْن حاق  اْلداْولن ِمني : وقب  تعبع
الِييُدا : وقددب  تعددبع ْا يين من  يي ااؤنهن جاها ييُدا فاجا ِمنُييا منْياعامي ْْ ٍْ من ْنيي واماييْن يياْد

ابُا عاِميُمييا ييا واغاِّضييبا الل يي ن عالاْيييِ  والاعانايي ن واأاعاييد  لايي ن عايي ا : احن ددبء] ِفيها
16] . 

 . [5: احل   ] واهنوا ماعاكنْم أاْينا ماا كنْنْنمْ : وقب  تعبع
ْن ن : وقب  تعدبع ِميُعيا َياْبّضاي َاْدنِِه وااْْلاْنين جا َاداننوا الل  ا حاق   واماا 

ييييا  ييييْبحاانا ن واَياعاييييالاى عام  َن ييييماوااتن ماّْطوِي يييياٌت بِياِمينِيييِ   ييايييْوما اْلِديااماييييِ  واالس 
 . [27: احل ا] ينْشرِكنواا 

َحاجيِ الجني  »: قدب   ف أي ةا اة رع  ال  ن   ف احنديب 
الييييِ : والنييييانم فدالييييِ النييييان أو ييييرت بييييالمْكبرين والمْجبييييرينم َو

دّطهم وعج هم؟ : الجن   ! فما ل  َل يدْلن  إَل بعفاال النا  َو
أنيِ نحمْي  أنحيم بيِ مين أُياال : للجني : فدال اهلل عي  وجيٍ
ييال للنييان أنييِ عيي اب  أعيي ب بييِ ميين أُيياال ميين : ميين عبيياد م َو

عبياد م ولكيين واحيدْ منكمييا ملْهيام فممييا النيان فييَل َمْليع فيّضييع 
َيي  َيي م فهنييا  َمْلييع وييي و  بعّضييها إلييى : َدميي  عليهييا فْدييول

 . (9) تفإل  ل  . «بعض
 ددب أ ددب : جددبء رجددا  ددف أةددا احلتددب  فقددب : و ددف أي   ددعدل قددب 

                              
(  (.9152رقم )،   لم (5151رقم )اح خبر   (
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وا رعددن ، م  لددى  صدد لأ لغددك أد ال تعددبع جيعددا اح ددمبوا، احقبسددم
واحثدداى  لددى ، واحشددجا  لددى  صدد ل، وا   ددإل  لددى  صدد ل،  لددى  صدد ل

: فدددهللنل  ال  دددل وجدددا، ادددل  ددد م نداجدددمله فضدددحك احنددديب .  صددد ل
  ِْن ن ييايييْوما اْلِديااماييي ِميُعيييا َياْبّضاييي َايييْدنِِه وااْْلاْنين جا يييق   َايييداننوا الل ييي ا حا وامايييا 

ييييماوااتن ماّْطوِي يييياٌت بِيامِ  ييييا ينْشيييييرِكنواا واالس  يييييْبحاانا ن واَياعاييييالاى عام  َن  ينِييييِ  
 . (9) تفإل  ل  . [احل ا]

بييحِ نبنييا عيي  وجييٍ »: قددب  و ددف أي رن ددف أد رسددد  ال 
ييرب غيييره أو  ضددحك احددا   ددل : قلدد : قددب ، «ميين َنييُو عبيياده َو

رواه . حدددف نعددد م  دددف ر   ضدددحك خدددريا: قلددد ، «نعيييم»: قدددب ؟ وجدددا
 . (6)اا بم أمح  وا ف  بج 

 . ا  ا ا ف: ب  ش خ ااس مق
* * * * * 

(55) 
 باب وجوب اْليماا بمَماال اهلل

ييييا واعاننوا : قدددب  ال تعدددبع يييمااالن اْلحنْسيييناى فاييياْدعنوهن ِبها َْ والِل يييِ  اْْلا
ياننوا يياْعمالنيواا  ينْج اْواا ماا كا َا امِِ   ما َْ : ا  دااف] ال ِ ينا يينْلِحدنواا ِف  أا

910] . 
يييي: وقددددب  تعددددبع ييييوا عايييياِلمن اْل اْيييييِب هن وا الل يييي ن ال ييييِ   َلا ِإلايييي ا ِإَل  هن

                              
(  (.9712رقم )،   لم (5199رقم )اح خبر   (
(  (.919رقم )، سنف ا ف  بج  (96، 5/99)اد ن   (
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يييييوا الييييير ْحمانن الييييير ِحيمن  ِْ هن يييييهاادا  ع آخدددددا [ 66: احلشدددددا] ...*واالش 
 . اح درة

ييييي د اْلدايديييييومن : وقددددب  تعدددددبع يييييوا اْلحا : اح قددددداة] الل ييييي ن َلا ِإلاييييي ا ِإَل  هن
655] . 

ٍِ اْدعنييوا الل يي ا أا : وقددب  تعددبع ِو اْدعنييوا اليير ْحمانا أايًييا ماييا َاييْدعنوا َنيي
مااالن اْلحنْسناى َْ  . [990: ااسااء] فيالا ن اْْلا

 . [97: احن بء] واكاااا الل  ن عاِليُما حاِكيُما: وقب  تعبع
 . [905: احن بء] ِإا  الل  ا كاااا َياو ابُا ناِحيُما: وقب  تعبع
 . [12: احن بء] ونُا ناِحيُماواكاااا الل  ن غافن : وقب  تعبع
 . [11: احن بء] واكاااا الل  ن عافنًوا غافنونُا: وقب  تعبع
ِهيُدا: وقب  تعبع ُا  . [922: احن بء] واكافاى بِالل ِ  
ِميُعا باِصيُرا: وقب  تعبع َا  . [965: احن بء] واكاااا الل  ن 
 . [65: احن بء] حاِكيُما ِإا  الل  ا كاااا عاِليُما: وقب  تعبع
 . [19: احن بء] واكافاى بِالل ِ  واِكيَُل : وقب  تعبع
ييْ الأ حاِسيييُبا: وقددب  تعددبع ُا ٍي  يي ييااا عالاييى كن : احن ددبء] ِإا  الل يي ا كا

12] . 
ُاْ الأ منِحيّطُا: وقب  تعبع ٍي   . [962: احن بء] واكاااا الل  ن ِبكن
 . [9: احن بء] كاااا عالاْيكنْم ناَِيُباِإا  الل  ا  : وقب  تعبع
: احن ددبء] واكافاييى بِالل ييِ  والِيًييا واكافاييى بِالل ييِ  ناِصيييُرا: وقددب  تعددبع
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55] . 
ٍي : وقددب  تعددبع يي ييرن واالم يياِهرن وااْلبايياِانن واهنييوا ِبكن ِْ هنييوا اْْلاو لن وااْقا

 . [6: احل   ] ُاْ الأ عاِليمٌ 
 . [50: احلج] لل  ا لاداِوٌ  عا ِي ٌ ِإا  ا: وقب  تعبع
ِبيرن : وقب  تعبع  . [26: احلج] واأاا  الل  ا هنوا اْلعاِل د اْلكا
ِبيرٌ : وقب  تعبع ْا  . [26: احلج] ِإا  الل  ا لاِّطيٌ  
ِإا  الل  ا لاهنوا اْل اِن د اْلحاِميدن : وقب  تعبع  . [25: احلج] وا
ٌْ ناِحيمٌ  ِإا  : وقب  تعبع  . [956: اح قاة] الل  ا بِالن اِ  لاراالنو
َاِديرٌ : وقب  تعبع ْ الأ  ُا ٍي   . [60: اح قاة] ِإا  الل  ا عالاى كن
عنو * واهنيوا اْل افنيونن الْيوادنودن * ِإن  ن هنوا يينْبِد ن واينِعيدن : وقب  تعدبع
 . [92 - 96: حربووا] فياع اٌل ِلماا ينرِيدن * اْلعاْرِ  اْلماِجيدن 

إا هلل »: قددب  رسددد  ال : و ددف أي ةا دداة رعدد  ال  ندد  قددب 
سييعين اَييما مئيي  إَل واحييدام ميين أحصيياها دْييٍ الجنيي  . «َسييع  َو

 . (9) تفإل  ل  
* * * * * 

                              
(  (.6277رقم )،   لم (6762رقم )اح خبر   (
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 أبواب نواَض اْليماا
(56) 

ول  باب من ه ل بش ال في  عكر اهلل أو الَر
 فدد كفر

ما : قب  ال تعدبع َا ْلْياهنْم لاييادنولنن  ِإن ماا كنن ا ناونيوين وانياْلعايبن والاِئْن 
ْنْم َاْسييْياْه ِمنواا  ْنيي ييوِلِ  كن َن ٍْ أابِالل ييِ  واظايااَِييِ  وانا َاييْد كافاييْرَنْم * َنيي َلا َياْعْاييِ ننوا 

ياننوا  بياْعدا ِإيمااِنكنْم ِإْا نياْعي ن عايْن ااامِفاي أ ِميْنكنْم نينعاي يْب ااامِفايُ  بِيماني هنْم كا
 . [22 - 25: احتد ة] ْجرِِمينا من 

قددب  رجددا    ددلوة :  ددف   دد  ال  ددف  مددا رعدد  ال  نأمددب قددب 
ول أ ددمل  ،  ددب أر نددب  ثددا قاا نددب ةدد لء أر ددب  طدنددب: ت دددك    لددا

 ددمل   وحلنددك : فقددب  رجددا   اجمللددا، ول أجددإ  ندد  احلقددبء، أح ددنة
 . احقاآدونل   ف لغ  حك احنيب ،  خربد رسد  ال ،  نبفإل

 فهللنب رأ ت   تعلقدب ققدب نبقدة رسدد  ال : قب      ال  ف  ما
،  مندددب  ندددب لددددض ونلعدددب،  دددب رسدددد  ال: تنل ددد  احلجدددبرة وةدددد  قدددد 

ْنْم َاْسيْياْه ِمنواا »:  قد  ورسد  ال  ْني يوِلِ  كن َن َلا * أابِالل ِ  واظايااَِيِ  وانا
َايْد كافايْرَنْم بياْعيدا ِإي ياِنكنمْ َياْعْايِ ننوا  رواه ا دف جا دا   ددن  . «ميا ي ييده ما

 . (9)صح ح
* * * * * 

                              
(  .، حتق إل امدل شب ا(92199قم })تف ري احطرب   (
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(57) 
 باب من اَْه أ بش ال من دين اهلل فد  كفر

لاييْوا : قددب  ال تعددبع ْا ِإعاا  َاييالنوا ظامان ييا وا ِإعاا لادنييوا ال ييِ ينا ظاماننييوا  وا
َاالنوا ِإن ا ماعاكنْم ِإن ماا ناْحنن منْسْيا  يااِايِنِهْم  ُا الل  ن ياْسْياْهِ  ن * ْه ِمنواا ِإلاى 

لا ا * ِبِهْم وايامنددهنْم ِف  انْ يااِنِهْم يياْعماهنواا  يْياراونا الّض يَلا ُْ ِا ال ِ ينا ا أنولاِئ
يياننوا منْهْاييِدينا  ينهنْم واماييا كا ييانَا ِْ َِجا يي ييا ناِبحا  - 95: اح قدداة] بِاْلهنييداا فاما

92] . 
يي: وقددب  تعددبع َن ييْينْهِ  ا ِبرن َْ ييااا بِال ييِ ينا والاداييِد ا ِا فاحا ٍأ ِمييْن َياْبِليي

هنْم ماا كااننوا ِبِ  ياْسْياْه ِمنواا   . [90: ا نعبم] َاِورنوا ِمنيْ
ِإن  ن كاااا فارِيٌق ِمْن ِعبااِد  ييادنولنواا نابي ناا ظامان ا فااْغِفْر : وقب  تعبع

يييرن الييير اِحِمينا  ييْ ْا ِا  ْمنايييا واأانْييي يييْ َن * لانايييا وااْنحا ْ يييى فااَ وا يييْورِيًا حا َِ منوهنْم 
هنْم َاّْضيييييحاكنواا  ْنْم ِمييييينيْ ْنييييي يييييوْكنْم ِعْكيييييِر  واكن  - 901: اد  نددددددد] أاْنسا

990] . 
ددددددب أ اندددددب  بح ددددد قة  ندددددب : و دددددف أي   دددددعدل رعددددد  ال  نددددد  قدددددب 

فقب  ، وجبء  ن بد  هلل ثا  ن ، فجبء أ د  ق ا  ن ف صبو، نتحب ا
،  ددب فعددا ةددملا ا خددا  ل ر  ددبو ،  د ال حغددي  ددف صدد قة ةددملا، ادندبفقدد

ِمِنينا ِفييييي  : فنلحددددد  ا  دددددة ْْ ييييي ال يييييِ ينا يياْلِمييييي نواا اْلمنّط يييييويِعينا ِمييييينا اْلمن
ييِورا  َا هنْم  َااِت واال ييِ ينا َلا ياِجييدنواا ِإَل  جنْهييداهنْم فياياْسييوارنواا ِميينيْ الص ييدا

اٌب أالِيمٌ  هنْم والاهنْم عا ا  . (9)  تفإل  ل . [71: احتد ة] الل  ن ِمنيْ
* * * * * 

                              
(  (.9091رقم )،   لم (9595رقم )اح خبر   (
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(58) 
 باب من َب اهلل فدد كفر ووجب َْل 

واَلا َاسنبدوا ال ِ ينا ياْدعنواا ِميْن دنوِا الل يِ  فياياسنيبدوا : قب  ال تعبع
ييْم  نييم  ِإلاييى نابيِهييْم  ٍي أنم يي أ عامالاهن يي ِا ؤايي ن ييا ِلكن ِل يي ا الل يي ا عاييْدُوا ِب اْيييِر ِعْلييمأ كا

 . [901: ا نعبم] نابيئينهنْم ِبماا كااننوا يياْعمالنواا ماْرِجعنهنْم فيايين 
ييولا ن لاعايينياهنمن الل يي ن ِفيي  : وقددب  تعددبع َن عنواا الل يي ا وانا ْْ ِإا  ال ييِ ينا يينيي

ابُا منِهيُنا ِْ واأاعاد  لاهنْم عا ا را ِْ نْيياا وااْقا  . [57: ا الا ] الدد
يدييول »: ال قددب  رسددد  : و ددف أي ةا دداة رعدد  ال  ندد  قددب 

ْعين  ابن ظدم يسب الدهرم وأنيا اليدهر بييد  اْلميرم : اهلل َعالى ي
 . (9) تفإل  ل  . «أَلب الليٍ والنهان

: قب  رسدد  ال : و ف أي  دسى ا شعا  رع  ال  ن  قب 
ميييا أحيييد أ يييبر عليييى أعا َيييمع  مييين اهللم ييييدعوا لييي  وليييدا  يييم »

هم  . (6) تفإل  ل  . «يعافيهم ويرَؤ
َيييييال اهلل »: قدددددب  أي ةا ددددداة رعددددد  ال  نددددد   دددددف احنددددديب و ددددف 

ييْمن  وليم يكيين ليي  : َعيالى كيي بن  ابين ظدم ولييم يكيين لي  علييِم ُو
عليييِم فمميييا َك يبييي  إييييا  فدولييي  لييين يعييييدن م ولييييَّل أول الوليييق 

اَويي  اهلل ولييدام : بييمهوا عليي  ميين إعادَيي م وأمييا ُييْم  إيييا  فدوليي 
رواه . «كن ل  كفوا أحدوأنا اْلحد الصمدم لم ألد ولم أولد ولم ي

                              
(  (.6652رقم )،   لم (5162رقم )اح خبر   (
(  (.6105رقم )،   لم (2011رقم )اح خبر   (
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 . (9)اح خبر 
  ا وقددل اح ددب ل  ددف ": قددب  شدد خ ااسدد م ا ددف ت م ددة رمحدد  ال

 دددا أسددددأ  دددف ،  نددد   دددملحك  دددبفا  اتددد ؛   دددلم وجدددب قتلددد   با دددبو
 . "احلبفا

* * * * * 
(59) 

 باب فيمن َب الدهر
نْيياا: قدب  ال تعدبع يااَيننايا الييدد َايالنوا ماييا ِهي ا ِإَل  حا نامنيوتن واناْحياييا  وا

ِا ِميْن ِعْليمأ ِإْا هنيْم ِإَل  يامننديواا  ِل  واماا يينْهِلكنناا ِإَل  الد ْهرن واماا لاهنيْم بِي ا
 . [65: اجلب  ة]

َيييال »: قدددب  رسدددد  ال : و دددف أي ةا ددداة رعددد  ال  نددد  قدددب 
. «يسيييب بنيييو ظدم اليييدهرم وأنيييا اليييدهرم بييييد  اللييييٍ والنهيييان: اهلل

 . (6) تفإل  ل  
* * * * * 

(61) 
ول فدد كفر ووجب َْل   باب من َب الَر

َنيولا ن لاعاينياهنمن الل ي ن ِفي  : قب  ال تعدبع عنواا الل ي ا وانا ْْ ِإا  ال ِ ينا ييني
                              

(  (.6916رقم )اح خبر   (
(  .تق م   اح ب  احمل  ق ل  (
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ابُا منِهيُنا ِْ واأاعاد  لاهنْم عا ا را ِْ نْيياا وااْقا  . [57: ا الا ] الدد
َنيوناٌْ َيننابيييئينهنْم ياْحي انن اْلمننايياِفدنواا أا : وقدب  تعدبع ْا َيننياي  لا عالاييْيِهْم 

ييْياْه ِمنوا ِإا  الل يي ا منْوييِرٌ  ماييا َاْحيي اننواا  َْ ٍِ ا َنيي ييا ِفيي  َينلنييوِبِهْم  والاييِئْن * ِبما
ييوِلِ    َن ٍْ أابِالل يِ  واظايااَِيِ  وانا َني يا كنن يا ناونيوين وانياْلعايبن  يماْلْياهنْم لاييادنيولنن  ِإن ما َا

َاْد كافاْرَنْم بياْعدا ِإيمااِنكنْم ِإْا نياْع ن عايْن *  ِمنواا كنْنْنْم َاْسْياهْ  َلا َياْعْاِ ننوا 
يياننوا منْجييرِِمينا   - 25: احتد ددة] ااامِفايي أ ِمييْنكنْم نينعايي يْب ااامِفاييُ  بِييماني هنْم كا

22] . 
فخنقأدب  و ف  ل  رع  ال  ن  أد  أدل ة  بن  تشتم احنيب 

 . (9)رواه أ د لاول  ريه. ل أب  فهلل طا رسد  ال، رجا ال  بت 
و ددددف ا ددددف   ددددبا رعدددد  ال  نأمددددب أد أ مددددى  بندددد  حدددد  أم وحدددد  

فلمب ، لجادو لجاةب ف  تن، ف نأبةب ف  تنتأ ، وتقل ف   تشتم احنيب 
فدعدع   (6)فهللخدمل ادغدد ، وتشدتم   بن  ح لدة جعلد  تقدل   احنديب 

فجمدل  حدك حلنديب فلمدب أصد ح   دا  ،    طنأب واتلهلل  ل أدب فقتلأدب
، «أنشد اهلل نجَل فعٍ ما فعيٍ لي  عليي  حيق إَل َيام»: احنبا فقب 

 فقبم ا  مى  تخطدى احندبا ةدد  ت حد   ادل قعد   دن  د   احنديب 
 بندد  تشددتمك وتقددل ف ددك فهللهنبةددب ،   ددب رسددد  ال أنددب صددبا أب: فقددب 

ند  و ب،  حد تنلوي  نأدب ا ندبد  ثدا اح، وأنجاةب ف  تنلجدا، ف  تنتأ 
دب  دبد اح برادة جعلد  تشدتمك وتقدل ف دك فهللخدملم ادغدد  ، ي رف قة

 . فدععت     طنأب واتلهللم  ل   ال قتلتأب
                              

(  (.5626رقم )اح نف  (
(  .ادغد   بحغن ادعجمة وةد اح لن (
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رواه أ ددددد لاول . «أَل اُييييهدوا أا دمهييييا هييييدن»: فقددددب  احندددديب 
 . (9)روات   قبم: وقب  احلبفظ، واحلب م وصحح 

* * * * * 
(61) 

 باب حكم من َب أؤوا  النب  
 فاحش أو نماهن بال

يي ن : قددب  ال تعددبع ِمِنينا ِمييْن أانْيفنِسييِهْم واأاْؤوااجن ْْ الن بِيي د أاْولاييى بِيياْلمن
اَينهنمْ   . [2: ا الا ] أنم ها

ِبي ايييييياِت : وقدددددب  تعددددددبع ِبي نييييييواا لِْلوا ِبي ِييييييينا وااْلوا ِبي اييييياتن لِْلوا اْلوا
يا ييادنولنيواا  واالّط ييبااتن لِلّط ييبِيينا واالّط ييبنيواا لِلّط ييباياتِ  ِا منبياير النواا ِمم  أنولائِي

 . [62: احندر] لاهنْم ماْ ِفراٌْ واِنْؤٌا كارِيمٌ 
 ف قدملف  ب شدة رعد  ال  نأدب  دب  اأةدب ال  ند  : قب  أ د  على

 . فق   فا    خ ف
، وقدد  الددى اا ددبو  لددى ةددملا  ددري واادد ": قددب  شدد خ ااسدد م

 . موصاا  ري واا   ف ا  مة هبملا احلل
واح ح ح أد  دف قدملف وااد ة  دف أ أدبم ادد  نن فأدد  قدملف 

  د ف ددد   دددبر و ضبعدددة  لدددى رسدددد  ال ؛  ب شدددة رعددد  ال  نأدددب
 . "وأ ى ح  أ ظم  ف أ اه  نلباأف  ع ه

                              
(  (.5/65)، واد ت رك (5015رقم )واجملتيب ، (5629رقم )اح نف  (
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واختلددف ف دد  ، وأ ددب  ددف سددب واادد ة  ددنأف فأددد   ددب اح ددحب ة
 .  ن  لفا و ف إل

* * * * * 
(62) 

ول اهلل   باب فيمن َب  حاب  َن
يياِجرِينا وااْْلاْنصايياِن : قدب  ال تعددبع يياِبدنواا اْْلاو لنييواا ِميينا اْلمنها واالس 

ييْم  هنْم وانابنيوا عاْني ن واأاعايد  لاهن يااأ ناِبي ا الل يي ن عاينيْ واال يِ ينا اَي بياعنيوهنْم بِِ ْحسا
ِا ا ييييا أاباييييُدا عالِيييي الِييييِدينا ِفيها ْا ييييانن  ييييا اْْلانْيها ن يييياتأ َاْجييييِر  َاْحْياها ييييْوؤن جا ْلفا

 . [900: احتد ة] اْلعاِميمن 
يييد االن عالايييى : وقدددب  تعدددبع ُِ يييولن الل يييِ  واال يييِ ينا ماعاييي ن أا َن يييٌد نا منحام 

ييج ُدا يياْبْيا نييواا فاّْضييَُل ِميينا الل ييِ   َن ُعييا  يينياهنْم َياييرااهنْم ننك  يياالن بياييْ اْلكنف يياِن ننحاما
ييوِهِهْم ِمييْن أا اييرِ  يييمااهنْم ِفيي  ونجن َِ ِا مايي يالنهنْم ِفيي   واِنْبييواانُا  السدييجنوِد عالِيي

ُا  ييْياْ لا َْ ييّْطماهن فاييآاؤاناهن فاا ُا ييرا ا  ْْ يي انْعأ أا ٍِ كا ْنِجييي ِْ وامايي يالنهنْم ِفيي  اْْلِ ييْوناا الْي 
ُا ِبِهييمن اْلكنف ييانا واعاييدا الل يي ن  ييوَِِ  يينْعِجييبن اليي دن اعا لِياِ ييي َن ييْياواا عالاييى  َْ فاا

ُْ واأاْجييييُرا عاِميُميييياال ييييِ ينا ظاماننييييوا واعاِملنييييوا الص ييييا هنْم ماْ ِفييييرا  ِلحااِت ِميييينيْ
 . [61: احفتح]

َل »: قددب  احندديب : و ددف أي سددع   ا دد ر  رعدد  ال  ندد  قددب 
َسييبوا أ ييحاب م فلييو أا أحييدكم أنفييق م ييٍ أحييد عهبييا مييا بلييغ مييد 

 . (9) تفإل  ل  . «أحدهم وَل نصيف 
 َل»: قدددددب  رسدددددد  ال : و دددددف أي ةا ددددداة رعددددد  ال  نددددد  قدددددب 

                              
(  (.6559رقم )،   لم (6276رقم )اح خبر   (
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ْمن باهلل واليوم اقْر  . (9)رواه   لم. «يب ض اْلنصان نجٍ ي
* * * * * 

(63) 
 باب من أُر  باهلل فدد كفر

ِإا  الل يي ا َلا يياْ ِفييرن أاْا ينْشييرا ا بِييِ  وايياْ ِفييرن ماييا دنواا : قددب  ال تعددبع
ِا ِلماْن ياشااالن   . [992: احن بء] عاِل
َاييالنوا ِإا  الل يي ا هنييوا اْلماِسيييحن ابْيينن لاداييْد كافاييرا ال يي ِ : وقددب  تعددبع ينا 

ٍا اْعبندنوا الل  ا نابيي  واناب كنيْم ِإن ي ن مايْن  راامِي َْ َاالا اْلماِسيحن ياا باِن  ِإ ماْرياما وا
ن ي ا واماييْموااهن الن يانن واماييا لِلم يياِلِمينا  يير ما الل ي ن عالاْيييِ  اْلجا ينْشيِرْ  بِالل ييِ  فيادايْد حا

 . [76: ادب  ة] ْن أاْنصاانأ مِ 
:  قدد  مسعد  رسدد  ال : و ف أي اح رلاء رع  ال  ن  قدب 

كييٍ عنييب عسييى اهلل أا ي فييره إَل الرجييٍ يمييوت مشييركا أو يدْييٍ »
ْمنيييا مْعميييدا واحلددددب م ، وا ددددف ا دددبد   صدددح ح ، رواه أ دددد لاول. «م

 . (6)صح ح ااسنبل: وقب 
مييين لدييي  اهلل َل »: قدددب  و دددف   ددد  ال  دددف  مددداو  دددف احنددديب 

يشر  ب  ُييئا ليم َّضيره ّْطيئي م ومين ميات وهيو يشير  بياهلل ُييئا 
وحلدددف ، وا دددف أي شددد  ة، رواه اا دددبم أمحددد . «ليييم َنفعييي  معييي  حسييينْ 

                              
(  (.77رقم )  لم  (
(  (.5/659)، اد ت رك (5110رقم )، ااا بد (5670رقم )اح نف  (
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 . (9)احااو   ف     ال  ف  ماو ك   م
* * * * * 

(64) 
 باب ما جاال ف  السحر

يْ : قب  ال تعبع  . [21: ط ]  ن أاَاىواَلا يينْفِلحن الس اِحرن حا
نايٌ  : وقب  تعبع يا ناْحينن ِفْيْ ْ يى ييادنيوَلا ِإن ما واماا يينعاليمااِا ِمْن أاحادأ حا

 . [906: اح قاة] فاَلا َاْكفنرْ 
ِْ ِمييْن : وقددب  تعددبع ييرا ِْ ييْيارااهن ماييا لايي ن ِفيي  اْقا ُْ ييِن ا والاداييْد عاِلمنييوا لاما

اأ   . [906: اح قاة] ْاَلا
 . ل جيرت   لى اح حا  ل  بفا: وقب  ا ف جا ج

 ددف أتددى  بةنددب أو : و ددف   دد  ال  ددف   ددعدل رعدد  ال  ندد  قددب 
رواه اح ددلار . سددبااا ف دد ق   ددب  قددد  فقدد   فددا  ددب أنددل   لددى امدد  

 . (6)ورجح اح ارقطي وقف ،   ن  ج  
اجْنبيييوا »: أنددد  قدددب  و دددف أي ةا ددداة رعددد  ال  نددد   دددف احنددديب 

الشييير  »: قدددب ؟ و دددب ةدددف،  دددب رسدددد  ال: قدددبحدا، «السيييبع الموبديييات
ٍْ النفَّل الْ  حرم اهلل إَل بالحقم وأكيٍ الربيام  باهللم والسحرم َو
يييي ْ المحصيييينات  وأكييييٍ مييييال اليْيييييمم والْييييول  يييييوم ال حيييي م َو

                              
(  (.5/970)اد ن   (
(  (.9176رقم )  ن  اح لار  (
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ْمنات ال افَلت  . (9) تفإل  ل  . «الم
سددددداء ا تقدددد  ، و لفددددا  تعلمدددد  اح ددددحا وتعل مدددد : قددددب    ااقنددددبو

 .   بات حتامي  أو 
* * * * * 

(65) 
 باب من َولى الكفان فدد كفر

يييِر : قدددب  ال تعدددبع ِْ يييْوِم اْقا ِمننيييواا بِالل يييِ  وااْلييا ْْ َلا َاِجيييدن َياْوُميييا يين
ييياننوا ظاباييياالاهنْم أاْو أابْيناييياالاهنْم أاْو  يييولا ن والايييْو كا َن ييياد  الل ييي ا وانا يينيييوااددواا مايييْن حا

واانياهنْم أاْو عاِشيراَياهن  ْْ  . [66: اجملبلحة] مْ ِإ
ييياِفرِينا أاْولِياييياالا ِميييْن دنوِا : وقدددب  تعدددبع ِمننيييواا اْلكا ْْ َلا يياْ ِويييِ  اْلمن

يْ الأ  ُا ِا فيالايْيَّلا ِمينا الل يِ  ِفي   ٍْ عاِل ِمِنينا واماْن يياْفعا ْْ : آ   مدااد] اْلمن
61] . 

ودا واالن صاياناا ياا أاييدهاا ال ِ ينا ظاماننوا َلا َياْ ِو نوا اْليياهن : وقب  تعبع
هنْم ِإا  الل ي ا  أاْولِيااالا بياْعّضنهنْم أاْولِياياالن بياْعيضأ وامايْن يياْيايوال هنْم ِميْنكنْم فاِ ن ي ن ِمينيْ

 . [59: ادب  ة] َلا يياْهِد  اْلداْوما الم اِلِمينا 
يي ن : وقددب  تعددبع ْ ِويي نوا ال ييِ ينا اَ وا ييا ال ييِ ينا ظاماننييوا َلا َيا وا ياييا أاييدها

يي نُوا والاِعبُييا ِميينا ال ييِ ينا أنوَنييوا اْلِكْاييابا ِمييْن َياييْبِلكنْم وااْلكنف ييانا  ِديييناكنْم هن
ِمِنينا  ْْ  . [57: ادب  ة] أاْولِيااالا وااَي دنوا الل  ا ِإْا كنْنْنْم من

                              
(  (.11رقم )،   لم (6122رقم )اح خبر   (
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 . وا  بم   ةملا  ثرية
،  عددا سددا ة  ع خددثعم و ددف جا ددا  ددف   دد  ال أد رسددد  ال 

فددهلل ا  ف لدغ  حدك احنديب ، ا  بح دجدل فهللسداو فدد أم احقتدافب ت دم ندب
أنا بر ال مين كيٍ مسيلم يدييم بيين أ هير »: وقدب ، هلم  ن ف احعقا

رواه . «َل َراالا ناناهما»: قب ؟  ب رسد  ال وك: قبحدا، «المشركين
 . (9)وأ د لاول، احرت مل 

* * * * * 

                              
(  (.6255رقم )، وسنف أي لاول (9205رقم )رت مل  سنف اح (
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